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 چکیده

فرهنگیی انایاد دارد   هایخصیصه گیریشکلدر حیات و  یغذا و تغذیه نقش پررنگ

و  دسارسییی و تناییرا مییواد غییذایی توانیی میشییرایا اصاصییادیه فرهنگییی و ا ا ییا ی 

 لیاوه غیذا و تیثییر صیرار دهی   بیهرا تحی  در ایی  رابهیه  هاذائقیهش د امیاا و برآورده

خوردد به مانن  یک نشانه معانی فرهنگی و چیزهای بایاری را در مورد میا بانن یایی   ل

بن های تثییرگذار در واد ش ه ان  وامل یا صی ی هایمؤلفهنار ت  و ص رت در ی   ناتنن می

  و یو سهم  نا یاایدنباا فهم چ  پژوهش بهیع و مصرف غذا اس   ای ه تونیتول ةنحو

   و صی رتی نا ییق نظام غذایه چگونه ان طرکنیر اس  و ای شا ییص رت در نظام غذا

در اسیااد لرسیااد  کر لیی  پژوهشه  شیایمورد مهالعه ا ة امع  گرددمیل و ا  اا ی کت

ننیاد و میرداد در  یبرا ییق نظام غذایان طر   و مراتب ص رتی نا یاایاد چیهاان   ب

دنبیاا گر بهی یکرا با غذا و  یلفه مناسبات مافاوتؤ  دو میه چگونه ات  یر و ای شا ینن گ

 یبیرا ایشییوه نواد به نگاریمردم یپژوهش ی  مهالعه اس   اساراتژیا یدارده ه ف اصل

 شیایر و  ةنیایا ةتجربیذ بیه نفیو ینشگراد بیراتنظر ان نقهه یو  هاد نن گ یمعان کدر

و مشیاه ه  نگارانیهمردم هایمصیاحبه   ار گرفاه ش ه استدسایابی به معانی مورد نظر  به

ج نشاد یان اس   ناایمورد ن هایداده یگردآور یار گرفاه ش ه براتبه هایتکنیک یاتمشار
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آد  ةواسیهبهمهم اسی  و  ایمؤلفه کع و مصرف خورای ه تونی  در تولیه  نات ده می

 یدنباا داشاه اس   غذا برابه ییو مصرف مواد غذا ینناد در دسارس یبرا یص رت مافاوت

در  یی لیاوه نظیام غیذااسی   بیه ین اد مه ی ییبا مواد و منابع غذا یکینزد ةواسهبهنناد 

تیه در فرهنیب بیه  هیاییویژگیاد ییب یع و مصرف  نصری مهیم بیرای ه تونیمراحل تول

آوردد دسی به یان غذا برا یقیبه طر یکدارن ه اس   مرداد و نناد هر  اخاصاص ی نا

ارسیان ت ایشییوه  غیذا تنن میپایگاه ا ا ا یه روابا دوساانهه ص رت و ا  اا آد اسافاده 

ما یایز  ناییای  هیایهوی ند و میرد اسی   ایی   یز بیرایما یا یایبرساخ  هیو یبرا

  ان ن ودهد در ارتباط با غذا ایجاد و روابا مافاوتی برای ند و مر هادسارسی

 کننانگی و مردانگیه ص رته صوم ل ه یه  نایینظام غذا :هاکلیدواژه

 مقدمه . ۱

نن گی اناانی اسی  تیه دارای معیانی انمی امی  هایمؤلفهغذا و تعذیه اناانی ان   له 

ایر  انورانی بر خلاف س .و ابعاد مخالف نن گی انااد اس  هاپیچی گیبایاری در رابهه با 

ه نظیام غیذایی تننی میته ان تغذیه مبانی بر یک منبع غذایی ان صبیل گیاه یا گوش  اسیافاده 

 -فرهنگیی و نیای  هیایالزاماسافاده ان منابع غیذایی مافیاوت و تنیی ه در  ةواسهبهانااد 

انایانی  ة امعیمحیهی بایار منجر به اناخابه تخصیص و مصرف مانوع و مافاوت غیذا در 

ه اس   در واصعه غذا برای انااد امیری مهیم و پیر  اذبیه اسی   ایی  اه یی  در چنی  ش 

بانن ایانه ابعاد مادی و غیرمادی فرهنب انایانی اسی    هایسویهبودد غذا و ظرفی  معنایی

 ةتهییتلاصی فرهنب مادی و فرهنب غیرمادی ما اس   مواد غذاییه ابیزار و وسیایل  ةنقهغذا 

ظیاهری غیذاه ابعیاد میادی و دانیش پیرامیود شیناخ  و  هیاییژگیوغذاه چی ماد سیفرهه 

فرهنگی غذا ابعاد غیرمادی فرهنب را در خود  یای  هایدلال تارگیری ای  مواد در تنار به

 اینشیانهه تنی می نواد یک نشانه تلقی غذا را به 1و به ای  دلیل اس  ته رولن  بارتز ان داده

خوردد رفااری اس  ته غذا ی ابعاد مخالف تردار انااد اس  فرآین  بانن ای ةبرگیرن ته در 

                                                           
1. Barthes R. 
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را  هیاآدو به برخی دیگر ان رفاارهیا ار یاع داشیاه و  داردفراتر ان خود را در بر هاییدلال 

و ای  دصیقاً به ای   ل  اس  ته غذا خود یک نشانه اس   ای  رفاارها ت ام  تن میبر ااه 

 هیاموصعی تی ام ان ایی  هر ها شی شه اوصات فراغ ه ه تاره ورنشه تلاهافعالی هاان ؟ 

مهم اس  ته  ةنشانغذا یک (  82ه ص  1991)بارتزه  ان طریق غذا شرح داده شون  توانن می

را با نیام غیذاهایی تیه بیه  هامل هوی  برخی ملل با آد گره خورده و در بایاری ان موارد 

خهی تیه بییرود و درود را  شودیمعی ه ته غذا بل طوره اد .شناسن یممنااب اس   هاآد

(  بیا بلیع غیذاهای مابیرک تیه 2 ه ص 8001ه 1)اسیچالیرن ردیگیمشکل  تن یمهم وصل به

ه تقی س را ان شی ه یاژهیو ةصیخصناب  و ت اس با امور مق س دارای ص رت و  ةواسهبه

دوسیای اسیافاده   نیواد ن یادتیه غیذا بیه  اآده ی  دلیل   بهمیتنیمو ود خود ض ی ه به

تلیود  تیه طوره یاد  تنی یمیرا بیشیار  هاآدهم وصل و ارتباط میاد را به هاانااده شودیم

 (812 ه ص 1922ره ل)فیشی« احااس ما ان هوی  صرار دارد تانودغذا در »:  قی ه دارد 8فیشر

ه برخیی ان تیطوریمیاد ابعاد مخالیف هویی  و غیذا پیچیی ه و پیر معنیا اسی ه بیه ةرابه

نزدیک بی  غیذا و  ةرابهدر رابهه با هوی  دانااه و  تنن هدلال تری  ان یش ن اد غذا را مهم

  ماصور هاان   هویّ

روابا ا ا ا ی ته پیرامود گردآوریه شیکار و در مراحیل بعی  تولیی  میواد  گیریشکل

ا را غذایی در تنار صوا   و هنجارهای تقایم و مصرف غذا برای انااد مهرح بوده اس ه غذ

ده   غیذا و مل در حیات ا ا ا ی و فرهنگی انااد صرار میثدر مرتزی  تو ه ما ناب  به ت

و حای محیا نیا  افراد  فرهنگی و ا ا ا یه باورهاه هوی  اصاصادیه هایویژگیتغذیه با 

ما را بیه ایی  اه یی   میدهیمدر یک رون انجام  چهآدنگاه ا  الی به بااگی مااقیم دارد  

بودد روابا ما اس   در دوساانه ةنشانو ای   میخوریم  ما با دوسااد خود غذا تن یم رتآگاه

  غیذای دهی یم ای غذایی را  ةو  فرهنب ایرانی شکل رایج مه انی ه واره در خود یک 

                                                           
1. Scholliers p. 

2. Fischler C. 
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و تیفی  آده چگونگی و مق ار ارائه دارای بار معنیایی هایان  تیه روابیا  ت ارک دی ه ش ه

  ده یممیه اد و میزباد را بیاد و نظم  یهامشخصهو ه چنی  بایاری ان میاد ما و دیگراد 

گذاری و معنا بخشی به نماد و در بایاری ان مناسک مذهبیه غذا  نصری تلی ی برای نشانه

ر باورهای دینی ما غذایی اس  د ةمادالوهی  اس   ناد  لاوه بر ای  ته برای ما یک  ةواسه

دینی ما  یهایژگیوو احارامی ته برای ناد و ود دارد یکی ان شود  تکریم مق س ش رده می

محیرم و  یها ییآ  در مناسک دینیه هر ساله در تن یمو الباه بخشی ان هوی  ما را تعریف 

  شیودیمی نواد ن اد برای بیاد تعلقات دینی و ا اقادی اسافاده رمماد ان غذاهای مخالف به

به فراخور تنوع صومی و فرهنگی در  امعه مانیوع هایان  با ت ارک غذایی ته  یباسااننورون 

ت ام ما  ه ی  ترتیب آیی  شب یل ا با مواد غذایی خاص خود ته هره بهشودیم ش  گرفاه 

و نیز ما را به سیبب ایی  تفیاوت ان دیگیراد ما یایز  نن یمرا به باور و تاریخی ته  پیون  

آد تعلق خاطره تکریم  ةلیوسبهمردگاد اس ه ته   غذا رابا میاد ما و شودیمه برگذار تن یم

در تکوی  خود پیون  نزدیکی را با میا ان طرییق  ها ییآ  ای  میدهیمرا نشاد  هاآدو اه ی  

اساسیی در  یامؤلفیه نیواد   بیه ایی  ترتییب غیذا بیهتنن یمتارگیری ن ادی  غذا برصرار به

تنشگراد و پیون  با  امعه و ننی گی اسی   گذاری نماده الوهی  و به طبع آده تیاای نشانه

 ةیسیرما هیاآدغذا با ابعاد مخالف نن گی ما در پیونی  اسی ه غیذاها و چگیونگی مصیرف 

و الباه در سهحی دیگر با تالب  ما و تلقیی فرهنگیی ان  ن ین ایبانماصاصادی و فرهنگی ما را 

ا جینآان تالبی  انایانی بیه  نواد تلقی فرهنگی ا ا یا ی آد نیز در ارتباط اس    نای  به

مخالف در نظام غذایی بان ن ایی ش ه و در باییاری ان مواصیع ان ظرفیی  غیذا در بانن یایی 

آد  یهیایگردلالی   به ای  ترتیب غیذا و بردیمبرای ن ایش تلقی فرهنگی ان  نای  بهره 

اانی پیوسیاه ان ة امعگذار اس   در  هاد فرهنگی انااد حاضر و تثییر در یاوساهیپطور به

ان تول  تا مرگ ان غذا برای بیاد نیات و  معانی اسافاده ش ه بهره و حای پی  ان میرگ غیذا 

 ارتباط با مردگاد اس     ةلیوس
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اس  ته ند و مرد هر تی ام  رونمرهنن گی  یهاساح تری  مهم ةنمرغذا و خوردد در 

ونمیره دارای الگوهیایی م لیو ان با آد در ارتباط هاان   رفاارهای ما در نن گی ر یاگونهبه

معانی ا ا ا ی و فرهنگی هاان   ای  الگوها امکاد تعامل با  هاد طبیعی و فرهنگی پیرامود 

فهم مشیارتی ان و بیا ایی  الگوهیا بیه میسانیمرا  هاآد  ما هر رون تنن یمرا برای ما ایجاد 

ی رایج در هر فرهنب یکیی خوردد در غالب الگوهاو غذابه ای  ترتیب غذا  همیرسیم هاد 

میاد ند و مرد را در خود دارد  در واصع ما دارای ابعاد هیویای مناسبات ان  ناصری اس  ته 

مانو ی هاایم ته به فراخور موصعی  ان سهوح مخالف هویای خود بیرای تعامیل و ارتبیاط 

 ة امعی(  و به طبع  نایی  یکیی ان ابعیاد هیویای در 1 ه ص 8009ه 1)فالک میریگیمبهره 

 مخالف حیات فرهنگی تثییر گذار و مورد تو ه اس   یهاهیلااناانی اس  ته در 

 یهامشخصه ن  و  نای  دو مفهوم ما ایز هاان ه تفاوت  نای مبانی بر تفاوت در 

و حیق بیودد صی رت ه ت ایز  نایای بیر مافیاوتتهیحالشناخای ند و مرد اس  در نیا 

ا ا یا ی و فرهنگیی درود و بییرود خیانواده اشیاره دارد  بی  ند و مرد در روابا اناخاب 

تیا  رسی یمظهور  ةمنصحو صانود ش ه به  ش ها ا ا ی آموخاه  یهانقش نای  ان طریق 

(  مفهوم  نای  یکی 821ه ص  8002ه 8 ناای طبیعی به نظر آین  )برود یهایتلقرفاار و 

در خیود درک و تصیور میا ان ا ا ا ی  هیاد انایانی اسی  تیه -فرهنگی یهابرساخاهان 

  ای  ویژگیی در بایار ده یمنشاد  میادادهرا ته ما به آد ناب   چهآدنیاای و  یهاتفاوت

خود گرفاه و در ابعاد مخالف حیات فرهنگی ما منعک  اسی   مخالفی به یهاشکلفرهنب 

ت ا ا ا ی صورشود ته بهبوط میمردانگی و ننانگی مر ةدربار نای  به افکار و مفاهی ی 

ه 1322ه3شناخای فرد نیا  )گی نزضرورتاً محصوا مااقیم  ن  نیا  هشون یمبرساخاه 

 ( 122 ص 
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2. Brown J L. 

3. Giddens A.   
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د  ص رت مفهوم دیگری اس  ته ای  مهالعه در بررسی نظام غذایی  شایر به آد تو ه دار

 اءبلی  انجام ا  اا مؤیر با توانایی ایرگذاری مهلوب بر اشییص رت در معنای  ام آد یعنی صا

و در معنیای  لاً ص رت فرمان هی یک هنیب نظیامی()مثلاً ه ای  یک هواپی ا( یا بر افراد )مث

ص رت را برخورداری ان امکاد تفوق اراده یا نقهه نظر یک فرد یا یک گروه  توادیموبری آد 

ه 1328ه 1)رییویر تعریف ترد در صورت و ود یک مقاوم  احا الی بر فرد یا گروه دیگر و

(  با تو ه به تعاریف آورده ش ه در ای  مهالعه ص رت بیه معنیای توانیایی در 89و  82 ص 

تثییرگذاری فرد در تولی ه گردآوریه تهیهه تونیع و مصرف مواد غذایی در رابهه بیا خیود و 

طور خاص در رابهه با بررسی دیگر افراد  مو خانواده و ا ا اع  شایری مورد نظر اس   به

ظام غذایی در میاد  شایر به نکاتی مانن : مالکی ه توانایی تخصییصه روابا ص رت پیرامود ن

گیری و اناخاب در رابهه با مراحل مخالف ان تولیی  تیا مصیرف میواد غیذایی میورد تص یم

 بررسی صرار خواهن  گرف   

نظام غذایی  شایر لک در  چهارچوبای  مهالعه صص  بررسی ای  ویژگی فرهنگی را در 

د  نظام غذایی در برگیرن ه مراحل مخالف تولی ه گردآوریه ت ارکه تونییع اسااد لرسااد دار

و مصرف مواد غذایی اس   ای  مراحل در باار ا ا ا ی و فرهنگی شیکل گرفایه و انجیام 

 نیواد ییک صرار دارن    نای  و ص رت نیز بیه هایژگیوه و لا رم تح  تثییر ای  شون یم

واردی اس  ته ای  فرآین  تحی  تیثییر آد صیرار دارد  ویژگی فرهنگی و ا ا ا ی ان   له م

 نیواد  نصیری بیرای  نای  بیه ةمؤلفمعیش   شایری مانن  سایر اشکاا نن گی به  ةویش

ص رت و  نای  را ان  تو ه خود به مبحث طور تلی ای  مهالعههتنظیم روابا تو ه دارد  به

صی رت و  یهامؤلفیها ای  تیه : اوّتن یمخلاا نظام غذایی با محوری  دو پرسش نیر دنباا 

در نظام غذایی مورد نظر در مراحل مخالف تولیی ه تهییه و  یاوهیش نای  چگونه و به چه 

مصرف غذا در نقش نناد و مرداد  شایر مورد مهالعه تآییرگذار اس ؟ و دوم اینکه تفیاوت 

ی چگونیه اسی ؟ و تنوع ص رت نناد و مرداد در رابهه با تناراه تهیه و مصرف میواد غیذای

                                                           
1 . Riviere C. 
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لفه  نای  و  ص رت ننیاد و میرداد  شیایر ان ؤفرهنگی م یهاتاربا طور تلی مهالعه به

 دریچه نظام غذایی بومی محور ت رتز صرار داده اس  

در تعییی  ایی  تیه چیه محیا  املی مهم در میزاد و نوع دسارسی ما به منابع غیذایی و 

اسی   برخیی ان  یادات و باورهیای  بیوده چیزی خوردنی و چه چیزی غیرخوردنی اسی ه

را بیرای میا  ییهامثاا  در ای  رابهه ماروی  هری  ان ش هغذایی اناانی در ای  رابهه تعبیر 

بودد گوش  خوک و تر یح گوشی  و سیایر محصیولات برای مثااه حرام شرح داده اس  

ندهی ایی  حیوانیات گاوه گوسفن  و بز در میاد مال اناد و یهودیاد را ماثیر ان بهروری و با

(  چیود 11 ه ص 1991ه 1)هیری  دانی میدر مقابل خیوک در شیرایا محیهیی خاورمیانیه 

غیذا دارای بیار معنیایی  پرورش خوک در محیا و اصلیم ناماا   خاورمیانه به صرفه نیا  

غیذا ییک نبیاد مشیارک   شودیمتار گرفاه اس  و ان طرف ما برای اناقاا معانی مخالف به

تر اینکه یک حق  هانی اس   مانن  هر نباد دیگری بیرای ارتبیاطه اشیاراک در اس  و مهم

خیوردد نیای   ةواسهبه  لذت غذا صرفاً شودمیتار گرفاه احااساته  واطف و هیجاد به

(  امیرونه ت یام میردم 93 ه ص 8011ه 8بلکه به سبب اشاراک آد با دیگراد نیز اس  )بویاتی

خیود دارنی   ة امعته برخی وفور غذا را در ا هاان  در حالیهم مرتب هاد ان طریق غذا به

شی د آد مه ی   نیایان   میا برای برخی دیگر غذا یک نیان اولیه اس  ته ناب  به برآورده

 گییریممی شق و محب  در نظیر  ةنشان نواد پاداش و نیز امرونه هم بایاری ان غذاها را به

برای تعریف خود و هم ن یادی ص رت نی   یالهیسو توان یمغذا هم (  88 ه ص 1991ه 3)می 

غذایی ه چنی  مبانی بر ایی  ایی ه  ةذائق برای ت ایز میاد خود و دیگری در نظر گرفاه شود 

مانن : ص رته سلام   هاییویژگیاس  ته هر طبقه دارای معیارهایی در رابهه با ب د و درک 

نوع بایاری هاان  و م ک  اسی  تیه در و نیبایی در رابهه با آد اس   ای  معیارها دارای ت

                                                           
1. Hariss M. 

2. Buiatti S.  

3. Mead M. 
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نادیی ه گرفایه  هیاگروهو  مهم باش  توسا سایر طبقات ایطبقهبرای  هاآدته برخی ان حالی

 (  33 ه ص 1991ه 1شون  )بوردیو

ان خود و دیگری را با اسافاده ان ن ادهای مخالف تیه غیذا   ادیهابرداش ما بایاری ان 

ان فواصیل  هیاآدته برخی ان  میتنیم  ما غذاهایی را مصرف میتنیماس  بیاد  هاآدیکی ان 

بیا  ها یصوم  شای  گزاف نباش  ته بگوییم نام برخی ان ملل و ان  هیرس  ا یابایار دور به 

حمیور  ةواسهبه  ای  تثییرات میشناسیمغذا  ةواسهبهرا بیشار  هاآدغذاها گره خورده و ما 

و 3ه هیاا8ش د و گردشیگری اسی  )میشیلر رابهه با  هانیدو تغذیه و اه ی  فراواد غذا 

 (   8003ه 3مکیناوش

 نواد رفایاری تیه شناخای تفایر نش ه و بهتح  تثییر مبانی نیا  صرفاًاناخاب غذایی 

تیه در  شناسییاناادتنهیا در هه نتن میا ا ا ی را ح ل  هاینقشدر خود معانی ن ادی  و 

تیه دیی گاه نزدیکیی بیه  ایرشیاهبیی   هایدی گاهشناسی و همانن  تاریخ و  امع هاییرشاه

 ایگایاردهشناسی داشان  نیز مورد تو ه صرار گرف   ای  مهالعات با تو ه به مفیاهیم انااد

حیاا مهالعیات باییار معی ودی   با ای شودمی گیریپیش ده هوی  و مصرف مانن   هانی

غذا با  نای  و خویشاون ی انجیام شی ه  ةرابهطور روش ن  با محوری  و ود دارن  ته به

منابع در دسارس و توانایی اسافاده  (  میزاد تنارا افراد بر39 ه ص 8010ه 2باشن  )سچین بک

مواردی هاان  ته در رابهه با ص رت   اا اراده خود بر دیگراد ان   لهو نیز تواد ا  هاآدان 

 و سنجش آد صابل تو ه هاان   

                                                           
1. Bourdieu P. 

2. Mitchell R D.  

3 . Hall CM. 

4. McIntoshA J. 

5. Schindlbeck I. 
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 موجود یهایدانستنمروری بر . ۲

 نیواد شناسی ان ب و پی ایش ه واره به غذا و تغذیه اناانی تو ه ترده و آد را بیهانااد

 نواد یکی ان پیشیگاماد ایی  در نظر گرفاه اس   مورگاد به هاتحلیلمبنایی برای بایاری ان 

 ایهشییوه وامیع بیا  ةرابهیدانش سیر تحوا  وامع را در نگاه تهورگرایانه خود بر مبنیای 

(  21-11 ه ص 1329ه1تغذیه و انواع منابع غذایی مورد اسافاده آناد صرار داده اس  )مورگیاد

سییر تحیوا  توادمیتار رفاه در دسایابی به منابع غذایی ته براساس فنود به تن میاو اشاره 

ته مو ب ت ایز و برتیری  چهآد وامع بشری را ان مراحل پایی  تا مراحل بالا تشخیص داد  

ییابی بیه غیذا و نااد ناب  به سایر  انوراد ش ه اس  در واصیع مهیارت انایاد در دسی ا

بخشیی و سیانگاری بیا توانایی تنارا منابع غذایی توسا انااد اس   توانایی انااد در تنوع

مها رت  اشاولیهمنابع مخالف غذایی ای  امکاد را برای انااد فراهم ساخ  ته ان نیااگاه 

ا در  نیواد غیذبیه تواناان می هاد ته دارای تنوع بایاری ان منابعی ته  ترده و در سرتاسر

 نظر گرفاه شون ه سات  شون  

اسی   ایمرحلیه ةتنن تعیی یابی به آد یکی ان  وامل به باور مورگاده غذا و فنود دس 

با  هرویممیبشری پایی   ة امع  ه چناد ته ان پلکاد ساخااری بردمیسر ته  امعه در آد به

و اگیر در  شیون میتیر آوردد آد سیادهدسی تیه غیذا و فنیود بیه شیویممیای  امر موا ه 

شی ه و  ترپیچیی هسانمانی نن گی بشری بالا برویم تغذیه و فنود مرتبا به آد  مراتبسلاله

سرانجام به بالاتری  صورت ساخااری ته در آد به منابع غذایی مانوع و پیچی گی در  امعیه 

(  مورگاد گردآوری گیاهیاد خیوراتی و 29-22 ه ص 1329ه ه اد) رسیممی ودشمیمناهی 

تردد حیوانات و شکار به صصی  توحش و فنود تشاورنی سبکه اهلی ةدورگیری را به ماهی

وی و یود منیابع   لاوهبیه  دهی میبربریی  نایب   ةدورگیری گوش  حیوانات را به بهره

آغانگیاه   نوادبیه غرافییایی  هایحونهلقی برخی ان غذایی غنی و مانوع را یکی ان دلایل ت

                                                           
1. Morgan H L.  
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 ةنشیان(  ه چنی  ان اساع اا چپیق بیه 802 ه ص 1329ه ه اد) دان می ها  عی مها رت 

 (  823 ه ص 1329ه ه اد) تن میمودت و دوسای میاد ا ماء شورای صبیله یاد 

ر آرا و  قایی   لاوه بر ای ه رویکیرد ن یادی  بیه غیذا در حییات فرهنگیی انایاد نییز د

بیه  ی یز فرییزر  توادمیطور خاص در ای  نمینه شناساد پیشگام صابل ردیابی اس   بهمردم

ن ادی  غذا و منابع غذایی را در ابعاد مخالف ننی گی انایاده در  هایتاربا اشاره ترد ته 

 ةشیاخ»  فرییزر در تایاب ارنشی ن  خیود تن میمانوع  وامع نقل  هایفرهنبمیاد اصوام و 

 نیواد ن یادی ( ما را با حمور ن ادی  غذا در نن گی اصوام ب وی ته ان آد بیه1323) «نری 

(ه تاییب 232 ه ص ه ییادبییرای دوسییای و مییودته پرسییاش و شییکرگذاری ان خیی ایاد )

(ه 222و  222و 228 ه ص )ه ییاد منییع هااناییادمهییم خیی ایاده حیوانییات و  هییایویژگی

به ی  لاوه و  بهتن می( آشنا 832 ه ص ه ادش ناد )رسان د و  ادوی سیاه بر  لیه دآسیب

در بیاروری و  هیاآدنث و نقیش ؤغذا و  نای  ان طریق بررسی و گزارش خ ایاد م ةرابه

-821 ه ص ه یادو ه چنی  تقایم تار در تشاورنی در رابهیه بیا  نایی  ) خیزیحاصل

ا ا یا ی و فرهنگیی  هایسویهبررسی غذا و  بینیممیته  طوره اد( نیز پرداخاه اس   823

شناسیی تو ه مردم ةحونه بخشی ان ایحاشیهصورت بشری ان دیربان اگرچه به ة امعآد در 

پژوهشیی  هایدغ غهش د به یکی ان حاا گاارش و تب یلبوده اس   امرونه ای  ت رتز در

اس  ته مو ب تولی  و انباش  دانش صابل تو هی در ایی  نمینیه شی ه اسی   چیود غیذا 

 نواد یک نشانه و امری دارای صابلی  اناقیاا معیانی مخالیف در و یوح مخالیف  هیاد به

 ا ا ا ی و فرهنگی انااد حمور دارد  

گشوده برای بررسیی فرهنیب و  امعیه انایانی در  ایدریچه نواد امرونه اه ی  غذا به

 ةامعی (  فرهنیب 1 ه ص 8003ه 1ابعاد مخالف آد امری رایج و مورد تو ه اس  )تونیهیاد

ل پیرامود آد در سهوح مخالف  امعهه تشابه و ت یایز  ئاناانی در رابهه با غذاه تغذیه و ماا

ته بوردیو تفیاوت در تر ییات غیذایی و  گونهآد  گیردمیطبقات ا ا ا ی تا افراد را در بر 

                                                           
1. Counihan C K. 
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ییر هبیاوس طبقاتی و صشری شکل گرفاه اس  یکیی ثذائقه در ابعاد مخالف آد را ته تح  ت

(  1390)بوردییوه  دانی می هاتفاوتو  هامراتبسلالهتشخیص ت ایز و نیز بانتولی   هااهران 

ه ان طریق  ادات غذایی مافاوت و خیودداری ان هاتاس روشنی  در هن وسااد به نحو تاملاً

ه 1)گیودی شیون میپیایی  هایان ه ان هیم ما یایز  هایتاس ته  مو غذاخوردد با تاانی

ا ا ا ی خود را ان طریق یک نظام غیذایی و  مراتبسلالهه ای  ترتیب (  ب112 ه ص 1928

 ( 113ه ص  1928 هه اد) ساندمیآشپزی ن ایاد 

 نواد یک شیوه برای ارتباط  نواد یک مر ع ت ایز و هم بهغذا میاد نناد و مرداد هم به

ظیام غیذاییه میاد چگونگی روابا بی   نایای در ن توادمی  در  وامع مخالف تن می  ل 

 هیافرهنب ةدره یمشیاه ه ن یود   هاییتفاوتبا تو ه به تناراه دسارسی و مصرف غذاها 

 هیاآدو به مثابه صوانینی مصرف  گیرن میمردانگی و ننانگی در رابهه با غذاهایی خاص صرار 

 نواد مثاا در غرب گوش     تاً غذایی اس  ته بیه مردانگیی نایب    بهتنن میرا تنارا 

(  توانایی مرداد و ننیاد بیرای تولیی ه تهییهه تونییع و 10 ه ص 1991ه 8)تاپلاد شودمیه داد

اسیاس باشی   بر هیاآدسینجش مییزاد صی رت  یک شاخص اساسی در توان میمصرف غذا 

ا ا ا یه سانمان هی خانواده و ساخاار تلی اصاصادی  امعه ایی   ةطبقفرهنگیه  هایویژگی

تیا  هاپایربچه(  ت یامی میرداد ان 1-1 ه ص 8003 )تونیهاده اش مافاوت ب توان میتوانایی 

 ةه یه چود تنن میمرداد بالغ با اسافاده ان غذاه به نو ی اصا ار مردانه را ناب  به ند ا  اا 

ه 8002ه 3 نواد غذا تهیه دی ه اسی  ا ایران ن اینی  )پیارتی ند به چهآدبه  توانن می هاآد

 رت خود را به ای  وسیله ته چه چییزی و چگونیه پخایه شیود ص توانن یمنناد (  182 ص 

دیگیراد چیه غیذایی را مصیرف  تننی یمهاان  ته تعیی   هاآدا  اا ن این   به ای  ترتیب 

 یاگونیهیی  شایااگی ند در تهیه غذای خوب و با تیفی  به ثن این   مرداد هم با تکرار و ت

 ه)ه یاد تننی یمیشایااگی هایان ه ا  یاا اصا ار خود را ان ای  طریق ته مر ع تشخیص 

                                                           
1. Goody J. 
2. Kaplan D M. 
3. Parking K J. 
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 نیواد (  برخی ان محققی  در اخایارداشا  ترتیب تخصیص و تقایم غذا به182 ه ص 8002

  در داننی یمص رت برای ند  ةنشانه تن یمتعریف  مراتبسلالهیک نظام ته افراد را در یک 

غذا هایان    ةارائا وا تهیه و )ارش ( م اتوادوره نناد ما  1یهاآن دمیاد بومیاد نی باوه و 

ان طریق اولویی  در ترتییب ارائیه و محایوای  مراتبسلالهص رت تعیی   هاآدای  ما له به 

 لاوه بر ایی  در سیهح ( 89-82 ص  ه8)ویزمنااا ده یمرا  ده یمظرف غذایی ته به افراد 

ایی   3باشی ه مینایر ان ص رت و یا   م ص رت طبقات ا ا ا ی یانشانه توادیمتلاد نیز غذا 

  مینایز تنی یمیوری آییرگذاری غذا را با تار خود تح   نواد شیرینی و  ص رت به ما ییادثت

سیارس د صیرفاً درته یروت ن اد ان طریق مصرف غذای گراد صی ای مانن  شکر ته   یگویم

ایاقیم بیا م ةرابهی  ایی  ت یایز در ان گذاشاهصرار دارد ت ایز خود ان فقرا را به ن ایش  هاآد

ته غذا  لاوه بیر  تن میدر ادامه خاطر نشاد (  1922ینازه اص رت آناد در  امعه صرار دارد )م

دلخیواه ان  ةچهیر داددنشادهاایم به ما در موفقی  در  چه تایته ما  ده میای  ته نشاد 

و  ش ن میبرای تولی  شکر به بردگی گرفاه  هاآفریقاییه اد میزاد ته   بهتن میخود ت ک 

ه فقرا امکانی برای مصیرف شیکر ش میبیشاری ان  هاد در نظام اساع اری ادغام  هایبخش

تردد با یروت ن اد بود  مصرف شکر ای  ای ه را پی ا تردن  و ای  تاح ودی برای هم چش ی

ف به شیخص دیگیری مافاوتی ان مصر ةشیوگرفا  با در پیش توان میته فرد  تن میت ا ی 

ارتباطی ت ایز خیود بیا  ةوسیل نواد به(  افراد با اسافاده ان غذا 122 ص  د )ه ادهتب یل گرد

ه طبقیات بالیا ان دهی میته وبل  نشاد  طوره اد  دهن میدیگراد را شکل داده و تشخیص 

 تردنی میغذا مانن  موسیقیه هنر و یا لباس برای ما ایزن ودد خود ان طبقات پایی  اسیافاده 

 «ت یایز»تیه بوردییو در تایاب خیود  بینیممیی(  و به ه ی  ترتییب 11 ه ص 1991)تاپلاده 

پوشی د بیرای ته یروت ن اد غذا را مانن  ذائقه خود در موسیقیه هنر و لباس تن میوری آیاد

 ( 1390)بوردیوه  گیرن میتار ایجاد ت ایز ان طبقات پایی  به

                                                           
1. Andean 

2. Weismantel M J. 

3. Mintz S. 
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بیا  هیاآدو روابیا  هیاویژگیبیه ایی  به ای  ترتیبه تلقی نناد و مرداد ان خود با تو ه 

به ما در رسی د به درک بهایر ان  توان مینیرومن  مانن  غذا  ایمؤلفهیک یگر با در نظرگرفا  

رسیاد  ناییای ت یک مراتبسلالهو نیز و ود  هاآدننانگی و مردانگی و چگونگی ا  اا 

وان  چیزهیای تمصرف غذا می باش   نقش و  ایگاه نناد و مرداد در رابهه با تولی ه تونیع و

بایاری در رابهه با تلقیی ان ننیانگی و مردانگیی و روابیا ایی  دو خصیصیه ا ا یا ی در 

در مقایاه میاد نناد و مرداد  1مخالف را برای ما بانگو تن   تارولی  والکر بینوم هایفرهنب

ابعیاد مخالیف  در غذا را دارای تارایی بیشاری برای بیاد ننانگی و ردیابی الگوهای ننیانگی

خیاطر ارتبیاط بیشیار و و ایی  را بیه دانی می هیاویژگیو سیایر  مراتبسلالهدی ه ص رته 

 هیایدلال (  او ان ای  طرییق بیه 30 ه ص 1921)والکر بینومه  دان میتر نناد با غذا نزدیک

میرداده  مایه در نه  نناد ناب  بهنقش تری مهم  نوادبهمذهبی ا  اا غذایی و تصویر غذا 

 (  3 ه ص 1921ه )ه اد پرداندمیمایحی اروپا  ة امعبه بررسی نه  نناد صرود وسهی در 

طیور بیه توانی میدر تولی  و تونیع مواد غذاییه نقش ند و مرد در ایی  رابهیه  چنی هم

در پیایوای  هیا3ته در مییاد ومییرد گوی می 8ن ادی  ان طریق غذا و تغذیه ت اوم یاب   تاه 

ض   تک یل نقش  نایای  3و ند و مرد ان طریق نقش خود در تولی  گیاه گوش فیلیگینه ن

ییک گییاه مردانیه    گییاه گیوش فیلییه ذاتیاًتنن میفرده میاد دو  نای  نیز تواننی برصرار 

و مرداد ان طریق تولی   شون میمرداد محاوب  هایبچهها    لاوه بر ای  آدشودمیپن اشاه 

   لیاوه تننی میباروری و تولی  مثل نناد را تقلی   انگیزحیرت ی ص رت به نو هاآدو ح ل 

برای خود ص رت و  اینیرتانهسیاسی به طرن  های ش بر ای  مرداد با مصرف ای  گیاه در 

  ننیاد در رابهیه بیا گییاه گیوش فیلیی تنهیا نقیش تننی میاصا اری در روسیاا دسی  و پیا 

ته در تولی  و تونییع آد نقشیی نی ارده درسی  ماننی   ن تنمیتنن ه نیانمن ی را ایفا مصرف

                                                           
1. Walker Bynum C. 

2. Kahn M. 

3. Wamiran. 

4. Taro. 
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  به ای  ترتیب ان برصراری تیواننی ن یادی  مییاد هابچهتلقی مرداد ان خود در رابهه با تولی  

درص د ایجاد تواننی  هاوارمینیگیاه گوش فیلی و نوناد و حمور مرد و ند در تولی  هر دوه 

 (  1922 همیاد ص رت ند و مرد هاان  )تاه 

دنباا آد تواند میاد نناد  لاوه ای  ت ایز اشاغاا در تولی  مواد غذایی امکاد مبادله و بهبه

  در رابهه با نظام غذایی  امعه  شیایری  نایی  یکیی دیگیر ان ن ای میو مرداد را ایجاد 

ته در فرهنب  شایری بیرای  هایینقشتثییرگذار در نظام غذایی اس   ت ایز در  هایویژگی

 ةدهن نشیادرد و ند در گردآوریه تولی ه تهیه و تونیع و مصرف انواع خوراک و ود دارد م

دنباا خیود امکیاد  نایای در نظام غذایی اس   ای  ت ایزها به هایویژگیحمور ص رت ن  

  در نظام غیذایی تن میرا یادآوری  هاآد نایای و در تنار آد تفاوت بی   هاینقشتک یل 

حمیوری پررنیب  هیاویژگیپیرامود خوراک و تغذییه ایی   هایفعالی  ام  شایر لک در ت

  ان ش هدارن  و مو ب تقایم تار در مراحل مخالف تولی ه تونیع و مصرف مواد غذایی 

 پژوهش روش. ۳

مهرح شی ه  هایپرسشتاب پاسخ و تصویر روش  ان ماائل و  :شناختیروشرویکرد 

تییه   ییاآدان  فرهنییب میورد مهالعییه اسی   درمایالزم رخنییه و حمیور   یییق و طولیانی 

دنباا فهم پ ی ه مورد نظر ان دی گاه تاانی ته با موضوع در ارتباط هایان  در نگاری بهمردم

تیه بیر  نایی  و  هیاییدلال  نواد روش مناسب برای رسی د بیه معیانی و ای  مهالعه به

گرفایه اسی   بیرای گیردآوری  تی  دارد مورد اسافاده صیرارثبرداش  ان آد در میاد  شایر ت

نگارانیه اسیافاده شی ه مشاه ه مشارتای و مصیاحبه میردم هایتکنیکمورد نیان ان  هایداده

خود فراتر رفاه و ان  ة امعان مرنهای فرهنگی  ده میبه ما ای  شان  را  نگاریمردماس   

رسیی ه اسی  فاصیله به میا  ایمیافاهته ان فرهنب خود ته در آد پرورش  ایم ارنهصومنگاه 

فیرد ان فرهنیب و ننی گی  وامیع توصیفی منحصر به ةارائ .(vii ه1920ه 1بگیریم )اسپرادلی

                                                           
1. Spradley J P. 
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  مفیاهی ی ان صبییل (19 ه ص 8010ه 1اسی  )دنیایک ب نگیارادمردم ة  ی ه ف توچک 

 هیایگرایشو واصعی  چنی  بعی یه  8پردانیه رویکرد امیکفرهنبه دی گاه تل نگرانهه ما 

مهیم  در ایی  رابهیه فرهنگی و بی  فرهنگی و ن ادهیا و مناسیکتنو ات درود غیرصماوتیه

 هایچرخیه نیواد فرآینی ی ان نگاری را بهاسپرادلی مردم(  822 ه ص 8002ه 3)گیود هاان 

پوییایی و  نگیاریمردمتیه بیه  دانی میتیانه  هایپرسیشپایاد بیاننگری و پیرداخا  بیه بی

انبیوهه  هیایدادهی ه و مو ب تارایی در  هی  گیردآوری بخش ایالعادهفوقپذیری انعهاف

ه 1920)اسیپرادلیه  شیودمیبرای رسی د به توصیفی تامل ان موضوع فرهنب میورد مهالعیه 

 ( 28 ص 

ییک ان  [zeyæli]تییره نیعلییو جذب مشارکت کننددگان:  میدان و ورود به گزینش

  ای  طایفه یکی ان طواییف یق اس تنن ه در ای  تحقمشارت  ة امعطایفه بیرانون   هاییرهت

تهه بخشی ان مردم ای  تیره در فصیوا گیرم سیاا در منهقیه  باش میلک نباد اسااد لرسااد 

شهر تغییر داده ش ه اس ( به بیراد 1390)ته ای  نام ان ساا  ییلاصی رنجه در بخش چقلون ی

ق گرماییری در  نیوب و در فصل سرما به مناط شون میمااقر  آبادخرمان توابع شهرسااد 

و  تننی میتوه تبیرتوه در اسیااد ایلیام تیو   هایدامنهدخار و لرسااد واصع در شهرسااد پل

سیات   آبیادخرمبقیه در روسااهای بخش چقلون ی و دهایااد ت الونی  در پینج تیلیوماری 

ح  اللیه  ةنوشیاگزی ه  در تیاریخ اسی  و تشاورنی داریمردم دام ای  شغل اصلیهاان   

تیه شیامل لرسیااد  ایمنهقیه)نیام صی یم  نام برخی ان طوایف سات  در میانرودموساوفی به

 شیودمیدیگیر اشیاره  ةطایفیماننی : سیاتیه توشیکیه براونی  و چنی   (شودمیامرونی نیز 

( احا اا اینکه  براون  صورتی ان تلفی  بیرانونی  در آد نمیاد باشی  دور ان 1323)مااوفیه 

را ان  هیاآد)طوایفی ته  هابا لاده راه ته بیرانون ها به تن میاشاره ذه  نیا   راولیناود 

 ان ش هم ان حوالی موصل به لرسااد پناهن ه هدر صرد دواند (دانن مینال با وا برادر بیراد 

                                                           
1. Denscombe M. 

2. Emic. 

3. Given, L. M. 
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 نیواد نییز بیه (1321) هو ایزدپنیا (1310) بهارون  الهیاماد(  در ای  میاد 128 ه ص 1328)

خود در لرسیااد اتکیا دارنی  در ایی  رابهیه  ةنیاا ةتجرببر تحقیقات بر  محققانی ته  لاوه

نه لیک و نیه تیرد  هالکها بر ای  باور هاان  ته هوی  صومی   آدان ن ودهنظراتی را مناشر 

هوی  صومی لری دارن ه  لاوه بر ای  ایزدپناه نباد لکی را ییک نبیاد میادر  هاآداس ه بلکه 

اسی  و ایی  در  شیناخاینبادحققه اصهلاح لک صرفاَ ییک ویژگیی   برای ای  دو مدان می

 ( 2 ه ص 8003)آنوبایه  حالی اس  ته اصهلاح لر هم به صومی  و هم به نباد اشاره دارد

و ود دارده ای  در حالی  هالکدر  ریانی در رابهه با خاساگاه صومی  هایمناصشهابهام و 

اس   با تو ه بیه  هاصومی مورد نظر در رابهه با  هایویژگیتری  اس  ته نباد یکی ان مهم

و  تاریخی مااقل و تعلق سرنمینی ةپیشینلک سات  در لرسااده  ة امعنباد و گویش ما ایز 

 نواد تعلق هوی  صومی هم مورد تو ه به شناخاینبادلک را  لاوه بر ویژگی  توادمی بومی

 صرار داد 

چقلونی یه در دهایااد تاسییاده نریی   یوه و تیره نیعلی    تاً در تاباااد در بخیش 

مناطق  شایری سراب سبز و رنجه ان توابع ای  بخش اساقرار دارن   منهقیه رنجیه و سیراب 

و چادرهای برننای  شایر نیعلیی اسی   برخیی ان  چادرسیاهسبز در فصل ییلاق پوشی ه ان 

ز و نمایااد در منیاطق نشیینی و گیذراد پیاییو بقیه ه چناد نن گی تو  روتو ها نی ه آد

  ایی  میردم دهنی میتوه به اسااد لرسااد را تیر یح مشرف تبیر ة بهمایری ته    تاً  گر

مانی د ان سیرما و بادهیای محلیی منهقیهه تیه تقریبیاً فصل پاییز و نماااد را برای در امیاد

واصع  ایصخره هایپناهگاهو  )غار( [eshkæft]هااشکف رونه در حاا ونی د اس ه در ه ه

  برنی میسیر ه بیهگوینی می [kul]تیوا هیاآدتبیر توه ته در اصهلاح محلی به  هایدرهدر 

بیا اسیافاده  هااشکف و  ایصخره هایپناهگاهدر نیر  هادرهبالایی  هایلبهدر  هاخانهساخ  

ان دیوارهای ساخاه ش ه ان سنب و سقفی تشکیل ش ه ان شاخ و برگ درخایاد تیه روی آد 

دره تیه در طیوا رون در  گیرآفایابپوشانن ه در س   پلاسایک و چادرهای برننای میبا  را
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شی د و ن تیابش نیور خورشیی  اسی  امکیاد گیرمپاییز و نماااد سا ات بیشاری در معر

  آوردمیایی داخل خانه را فراهم روشن

گرمی هوا در اواخر نماااد و تغییر  ه  ت ریجی تابش نور خورشیی ه مو یب تیابش 

  ته مو ب هجوم حشیراتی ماننی : تیک و تنیه بیه شودمی هاخانهر ت اری به داخل ای  نو

و  هابلنی یدلیل بیرای اسیافاده ان خنکیای هیوا در ه ی و به ش هو آغل گوسفن اد  هاخانه

ری خانه و آغل گله را به خارج ان دره ته در گویش محلی  خارج ان درهه  شایر هایمحوطه
 هیادره  به ای  ترتیب نن گی در خیارج ان دهن میاناقاا  شودمیگفاه  ام()بالای ب [ribo] بو

تح یل ن یوده و اصامی   صابیل شیودمیگرمای نابی هوا در گرمایر را ته نودتیر احایاس 

  شرایا مهیرح تن میرا در گرمایر برای چرای دام ان  لفزارهای بهارهه م ک   م تیطولانی

و چگیونگی نظیام غیذایی آنیاد  یریگشیکل امعیه در ش ه در رابهه با سبک ننی گی ایی  

گذار بوده اس   نن گی در دو اصلیم مافاوته منابع غذایی مو ود در طبیع ه دامی اریه تثییر

تشاورنی و رابهه با نن گی شهری ان   له ای   وامل هاان  ته نظام غیذایی در رابهیه بیا 

  گیردیممورد تو ه صرار  هاآد

میورد اسیافاده در ایی  پیژوهش ماشیکل ان  هیایداده: هادادهری گردآو شیوةو  هاداده

حاصل ان مشاه ه مشارتای و اسناد اسی   در ایی  مهالعیه ماننی   هایدادهشفاهیه  هایداده

اصیلی محصیوا مشیاه ه مشیارتای و  هیایدادهه گوینی میته ه رسلی و اتکینای   چهآد

به منظور آگاهی ان فرهنیب و (  0018ه 8و اتکینا  1)ه رسلی گفاگوهای غیرساخا ن  اس 

نمانی یک ماه در فصل  ةباندر  هادادهوری آابعاده گرد ةه تنن گاد در نن گی مشارت  ةیوش

 سردسیر و گرمایر انجام گرفاه اس   ةمنهقتاباااد و نماااد در دو 

روسیاایی و  شیایری  ةرونمیردر می اد و مشارت  در نن گی  اصام : مشارتای ةمشاه 

  ایی  تنی میپذیر بوده و بررسی روابا ا ا ا ی فرهنگیی پیرامیود تغذییه را فیراهم امکاد

                                                           
1. Hammersley M. 

2. Atkinson P. 
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ه اگرچه حمیور تن میپذیر را امکاد ده میدر   ل روی  چهآدان  هرچه بیشارشرایا فهم 

ود انجام گییرده ان گگونا تصوربه توان میمشارتای  ةمشاه  ییر نیا  ثتمحقق بر می اد بی

 ةرونمیر(  حمیور در امیور 303 ه ص 1329)بلیکییه  صرف ةمشاه م تا مشارت  تام و ت ا

نن گی مانن  مشارت  و ه راهی یک چوپاد در هنگیام چیرای گلیهه مشیارت  در تارهیای 

اصی ام بیه مشیاه ه و مشیارت  در ننی گی  ههاخانیهو  تشاورنی و حمور در سیاه چادرها

  و ب ش را مرونمره و یب  حوادث و گفاارهای مرتبا با موضوع 

تنن گاد و ود بخش مهم دانش مورد مهالعه در اذهاد مشارت  اتنوگرافیک: هایمصاحبه

م نگارانیه میرد ةمصیاحبدر ای  مهالعه  تن میاتنوگرافیک را رون افزود  هایمصاحبهاه ی  

انجام ش ه در ایی  مهالعیه بیه  هایمصاحبهتار گرفاه ش ه اس   با افراد به ایگااردهطور به

 تنی میمعرفیی نگارانه صوم هایمصاحبه نواد تعریف ان به (1920) دلیااسپر  ی ز ته چهآد

 در مرتیعه ادندد با یک چوپانیدر باار نن گی  ادی مانن : گپ هامصاحبهنزدیک اس   ای  

 ایسیایهسالانی ته مع ولیاً در ش د با ته ه هم صحب هانشینیشب نناد در حاا انجام تاره

 گرفاه اس  صورت  پرداخان میدیگراد  ت اشای نشااه و به

  در چنی  شرایهی سودمن  هایان  بن یطبقه تحلیلی یهاروش: هادادهمدیریت و آنالیز 

 هیایییکتکنتیفی ته شامل اسیافاده ان  یهادادهمخالف تحلیل  هاییکتکندر ای  روش ان 

پرتیار بیرد   یهیاروشتیه ان  3یامؤلفیهو تحلییل  8یبنی طبقهه تحلیل 1مانن : تحلیل صل رو

  بایی  گیردیمهاان  در توالی ذتر ش ه مورد اسافاده صرار تیفی  یهادادهدر رابهه با  هتحلیل

در رابهیه بیا  ییهامصیاحبهه مشاه ات و هاروشاضافه ن ود ته پ  ان انجام هر یک ان ای  

نگیاری در میردم انجام گرفایه اسی   ش ن یم  ی ی ته در طوا تحلیل مهرح  یهاپرسش

در  هیادادهبه ای  طرییق تحلییل انجام پژوهش در حاا انجام اس    ةدورتحلیل در سرتاسر 

   گیردیمصرار  هادادهطرح پژوهش و گردآوری 

                                                           
1. Domain Analysis. 

2. Taxonomic Analysis. 

3. Componential Analysis. 
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چیود رواییی و پاییایی در  هیاییویژگیاستحکام و اعتبار فرآیندها و نتدای  پدژوهش: 

د  و ای  مهالعه نیز تلیاش داشیاه براسیاس گیریفی  پژوهش مورد ارنیابی صرار میارنیابی ت

 در ارتباط باش   هاویژگینگارانه با  ای  پژوهش مردم هایویژگی

ه شیرایا و هارساداطلاعاناخاب  ةنحوشرح دصیق  ایگاه محقق در می اده : ۱تکرارپذیری

 توانی می هادادهگردآوری  هایشیوهتحلیلی و  هایساخ و  هامقولها ا ا یه  هایموصعی 

(  موصعیی  8002ه 3و اوینگبییز 8)لیی  شیود نگارانیهصوم هایدادهبیرونی  ارتقاءرواییمو ب 

 نواد پژوهشگر شیکل گرفی   محقیق محقق در می اد پژوهش بنا به معرفی اولیه ان خود به

ن ودد ای  تلقی ان خود ان سوی ساتناد منهقیه در تارهیای مخالیف ننی گی  رنببرای تم

   اس تردهمینن  یک فرد بومی مشارت  رونمره آناد ما

ان طرییق مقایاییه  هاپاسیخارنییابی  :سیانیچن و هیدیگیر ا اباربخشیی و  هیایروش

مهالعیاتی  ةنمینیآوری داده ان ییک ه با   عهادادهان  ایمج و هآم ه ان دس به هایاسانااج

العیه بیه منظیور در ایی  مه اسی   بنی یمثلثییا  سیانیچن و هی هایشیوهدیگر یکی ان 

آمی هه دسی و نایایج بیه هیادادهبخشی بیشار و تلاش برای ارتقیاء صابلیی  درسیای اساحکام

موضوع مورد بررسی یعنی نظیام غیذایی بیومی در مییاد دو تییره دیگیر ان طایفیه بیرانونی  

آمی ه بیه دسی ناایج به ةارائمورد بررسی صرار گرف    [bur] بورو [sæfær] صَفَر هاینامبه

ن ودد ایی  نایایج ان نگیاه آنیاده تنن ه در ای  مهالعه و ارنیابیروسااییاد و  شایر مشارت 

پذیر ن ود  ای  مرحله ان تار در فصیل بهیار و فیروردی  میاه ان ارنیابی نهایی ناایج را امکاد

طیور خیاص مو یب تج یی  نظیر در طریق مرا عه مج د محقق به می اد انجام ش   ته بیه

شی د ایی  ه ش ه در رابهه با غذا و  نای  ش   ای  تغییرات به سبب مقیاردئاار هایتحلیل

مرحله با تولی  لبنیات و گردآوری گیاهاد بومی ان طبیع  و نظام تقایم تار بی   ناییای و 

   ی  حاصل ان مشاه ه مشارتای واصع ش   هایدادهآم د دس به

                                                           
1. Reliability.  

2. Leech N L. 

3. Onwuegbuzie A J. 
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  هایافته. ۴

تیردد نناد اس   مهارت درس  ةبر ه ی  شایری پخ  ناد در نن گ ةوظیف زنان و نان:

پخایه  هیاینادمورد تو ه در نناد  شایر اسی   مرغوبیی   هایویژگیناد مرغوب یکی ان 

 بایار پر اه ی  اس   ننیاد مع ولیاً هاآدش ه توسا نناد در صماوت بر روی ت بانو بودد 

بای  خ یر مورد نیان آمیاده گیردد     الباه صبل ان آدپزن میناد را در صبح نود یا صبل ان ظهر 

شکل ته ان گیل ای یا مکعب مااهیل)مخزد اساوانه [tapu] تاپودر نن گی روساایی آرد در 

 اییافایهاس  و در نن گی  شایری در دسی   ش همینگه اری  اس ( ش همییا فلز ساخاه 

آوردد اس   بییرود ش همی  بافاه نته ان پشم گوسف [hur/hurŠælæ] هورشلهیا  هورنام به

ایی  تیار را انجیام  گیرددمیبا برت  تلقیی  شاددس ننانی ته  تار نناد اس  و تاپوآرد ان 

ته نو  روسیاد دساشیاد را تیه منشیاء  اس بودهه ی  دلیل در میاد  شایر مرسوم دهن   به

در رونهای نخا  ورود به خانه شوهر  ه  افزایش برتی   گردن میبرت  و خیر صل  اد 

 هایتیایهو آرد در  شیودن ی  امیرونه ان ایی  وسییله اسیافاده تنن میو اندیاد آرد در تاپو 

هیا بیر   ای  تیاهشودمینگه اری  شون میبن ی ته در تارخانه در آد بااه )گونی( نایلونی

اییه ان صورت چهارپه یا بهش می)سکویی ته در گذشاه با سنب بااه  [lowkæ] لاوتهروی 

ه تا ان آسیب رطوب ه حشیرات و  ونی گاد شون مینگه اری  شود(ز ساخاه میچوب یا فل

حاا مفهوم برت  ته با رنق و رونیه محصولات دامیه تشاورنی و حای هردر اماد باش   به

 نیواد مثیاا طور محاوسی وابااه به ننیاد و دخایراد اسی   بیهشکار ش ه مرتبا اس ه به

تیه  رس میه به ای  باور گرددمیبه خانه بان  خالی دسمردی ته در چن ی  نوب  ان شکار 

ن ودد سحر و تیر بن  اسلحهه بای  آد را سه ییا هفی  اسلحه وی سحر ش ه اس  و برای بان

بار ان میاد پاهای دخاری باتره و نو واد گذارن ه تا طلام آد باطل گردد و دوباره در شکار 

 موفق گردد   

ری آرد ته ان انه آد با تو ه به   عی  خانوارهیا ماغییر تردد ناد ابا ا مق ابرای درس 

  بعی  نوبی  بیه شیودمی)تش  فلزی(ریخاه  [xonæčæ] خونچه یا [tas] تاساس  داخل 
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نگهی اری  ای  اگانهمق اری خ یر ترش ته در ظرف ) مایع خ یرن ودد آبه ن ک و اضافه

 تیا خ ییر شیودمیرم اسافاده ن آب گ ل  سردی هوا اه در فصل نماااد بهرس می (شودمی

ای   .شودمیبیای   سپ  خ یر درس  ش ه را با اسافاده ان هر دو دس  ورن داده  ننودتر ور

در هنگیام ورن دادد خ ییر  گوینی می  نناد  شایر شودمیش د خ یر تار مو ب یک دس 

و ای  مو ب  رس میرای خانواده مه انی اگر مق اری ان آد به بیرود ان ظرف بپرد آد رون ب

ان  ایبافاهدس ) [tæk]تَک  پ  ان آد در خ یر ورن داده ش ه را با گرددمیخوشحالی آناد 

 نواد سفره رنگی  آراساه ش هه به هاینخو با  شودمیهای گن م ته به شکل دایره بافاه ساصه

نییر ییک ( رودمییتیار یا غذای حاضری به هاو  هغذایی و یا ت ارک میاد  هایو  هبرای 

ته ان خ یر ور آم ه  هایینادتا خ یر ور بیای    مان مییک سا   به م ت  ایپارچهپوشش 

 ناوهو  تکه خونچهآم د خ یر  نتر هاان   پ  ان ورتر و خوش طعممرغوب شون میپخاه 
)[nâwa]و روی آد پوششی ان پارچه  شودمیگن م درس   ةساصته به مانن  تک ان  ایوسیله

و خ یر په  ش ه با دس  را برای انی اخا  نیاد بیر روی سیاج ان آد اسیافاده  دهن میصرار 

 تونیک  ایی   ایگیاه در اغلیب میوارد ه یاد برنی میرا به تنار  ایگاه پخ  ناد  (شودمی

[Konek]  تژگایا [Tažgâ]  سیاه چادرها و ود دارد  مردم  شایری ته  ةه اس  ته در نیر

 تژگیاهیو  تونکدر بیرود ان چادر برننای خود  مع ولاً تنن میده اسافا دوارامرونه ت ار ان 

 هایروننیه  چود در چادرهای برننای به  ل   ی م و یود ان تردهرا برای ای  تار درس  

و هیم دود ایجیاد شی ه  شودمیبرای خروج دود حاصل ان آتشه هم سقف چادر سیاه  دوار

دو  ایگاه امرونه نییز نیاد بیر سیر آتیش هییزم  هر حاا در هر  بهشودمیمو   آنار افراد 

  ناد خوارتی مق س اس  ته در هر صورت بای  احارام آد حف  گردد  ایی  شودمیدرس  

تق س در تولی ه نگه اری و مصرف ه واره مورد تو ه اس   ناد به هی  و یه دور ریخایه 

ت یام مراحیل فرآینی   باش   در توان میه چود ح اصل غذای دامه ماتیاد و سب گله شودن ی

داشا  حرم  ناد و ن ک   نگاهگرددمیت ارکه پخ  و مصرف ه واره نام خ اون  یادآوری 

   لاوه بر ای  گردن مینکوهش  گیرن مینادی ه  خورده ش ه وا ب اس  و تاانی ته آد را
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پخ  ناد یکی ان وظایف اصلی نناد اس  ته بای  ان طریق میادر بیه دخایراد آمیونش داده 

 گردد  نایای نیز ت ا ی می هاینقشآد  ةواسهبهشود و 

 هیایروشگیردآوریه پیرورش و تولیی  ان  :گردآوری، پرورش و تولید مدواد غدذایی

دسارسی به میواد خیوراتیه  هایروشدسارسی به مواد غذایی در نظام  شایری هاان   ای  

نن گیه آمیونش تودتیاد و  ةوشیمهم برای برصراری ارتباط با محیاه تغذیهه بقای  هاییشیوه

ه فردی و  نایای اسی   تیار گیردآوری ایطایفهبان تولی  هوی  در سهوح مخالف  صومیه 

آد اسی  توسیا  هیایویژگیمواد خوراتی در صالب الگوهای فرهنگی ته  نای  یکیی ان 

   گردآوری مواد خوراتی در نظام  شایری شامل گردآوری انواع گیاهادگیردمی شایر انجام 

مو یود  هیاتوهو  هادشی خوراتیه تخم پرن گاد حلاا گوش  و میوهیای طبیعیی تیه در 

هاان ه اس   در نظام  شایری تار گردآوری انواع مواد غذایی یاد ش ه با تو ه بیه دوری و 

  ان شی هو سخای دسارسی به آده مییاد ننیاد و میرداد تقاییم  گاهرویشنزدیکیه شناخ  

و در فواصیل نزدییک بیا مایک   شیایری  هادشی انی تیه در طور تلی گردآوری گیاهیبه

و در میواردی تیار  روینی می هاتوهاااده مخاص نناد و گردآوری گیاهانی ته در روین می

 ه راه با صرف نیروی ب نی اس  مخاص مرداد اس   هاآد آوری  ع

خالیف شناسیانه ننیاد پیوسیاه در اشیکاا مباسااد شناخای و انایاد هایپژهشاساس بر

شناساد بر ای  اس  ته در   فرن باساادان داشاهنن گی سهم بیشاری در نظام غذایی  وامع 

  ای  در ان داشاهغذایی را بر  ه ه  دپیش ان تاریخ نناد تار گردآوری و مرداد تار شکار موا

درص  ان سب  غیذایی را تشیکیل 10وری چیزی ح ود آحالی اس  ته اغلب ای   وامع گرد

نواد شیکلی ان  (  در  وامیع  شیایری نییز بیه322ص   ه8001ه1)سالایبوری اس  دادهمی

میرتبا بیا نظیام  هیایفعالی  ةه ییر آناد در ؤنن گی سنایه نقش نناد با تو ه به حمور م

  شودمیغذایی بیش ان مرداد برآورد 

                                                           
1. SalisburyJoyce E 
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ر د [pina] و پینه [kolshek] ه تلشک[pagezon] ه پاصزاد[sheng] شنبگیاهانی مانن  

طور مع وا تار گردآوری ایی  گیاهیاد بیر   بهروین می هاچش هه میاد مزارع و تنار هادش 

نییر تشی ه برداشی   هیاینمی و  هادشی  ل  رویش ای  گیاهاد در  ه ه نناد اس   به

 هایخانیهدر نزدیکیی  هیامکاد لاوه مع ولاً ایی    بهگیردمیراحای صورت ان نمی  به هاآد

صرار دارن  و ایی   نارهاتش و  هاچش همع ولاً در نزدیکی  هاخانهدارن ه الباه   شایری صرار

خانیه را  ةرونمیرشرایا امکاد حمور نناد برای گردآوری گیاهاد و نیز پرداخا  به تارهای 

و گش   هاخانه  گذشاه ان ای  در فرهنب  شایری دورش د نناد و دخاراد ان تن میفراهم 

نیای   در یکیی ان رونهیای  ایپاین ی هتیار مع یوا و  هادشی و  هاهتوو گذار در میاد 

حمور در می اد مورد پژوهش وصای در تنار یکی ان  شایر با دوربی  شیکاری وی مشیغوا 

ندد دی  ندد اطراف بودیمه ناگهاد وی ماو ه حمور دو ند و یک دخاربچه در حاا گشی 

« ؟تننی میتار هجا چت ولگردی ن اشان  اینفلانی  ادند و بچه »در توه ش   بلافاصله گف : 

و بع  با تلف  ه راه خود با پ ر آد خانواده ت اس گرف  و  ل  را  ویا ش   او در  یواب 

خاطر تنبلی درآوردد گوسفن اد به دس  وی بهپاسخ داد: ته پار نو وانش بع  ان ای  ته به

کرده اس   بع  ان ای  ما را وی خانه تنبیه ش ه اس ه ان خانه خارج ش ه و هنون مرا ع  ن

 هیاتوهنگفام ته  ییب اسی  تیه ننیاد و دخایراد دور ان خانیه در »رو به م  ترد و گف : 

هیر بیه«  را انجام دهن تار ای  ده اس  وگرنه ند و بچه نبای بگردن  و حا اً پیشام ی رخ دا

خانه و گشی  و  فرهنگی و پیرامود خروج نناد ان هایمح وی حاا  لاوه بر ملاحمات و 

گذار در محیا دوری و نزدیکی و نیز سخای تار گردآوری مو ب اخاصاص تار گیردآوری 

 گیاهاد نام برده به نناد ش ه اس  

 تننی میو رش   روین میدور ان خانه  هایمااف ته در توهاااد و  هاییمیوهگیاهاد و 

ه [enashk]ه انشیک[zereshk]نیز در رژیم غیذایی  شیایر میورد اسیافاده هایان   نرشیک

مخالیف ان   لیه ایی  محصیولات نبیاتی هایان    هیایمیوهه هاصار ه انواع [kangar]تنگر

تیه  هاصلیهخصوص در ارتفا یات نزدییک بیه ه   ه ای  گیاهاد در توهاااد و ب گاهرویش
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هاان  اس   گردآوری ای  گیاهاد مایالزم  هاپایهتوهناب  به  تریخنکدارای آب و هوای 

تردد مااف  طولانی و دوری ان خانه و تا حی ودی موا یه بیا نیروی ب نی نیاده طی صرف

ه حیوانات وحشی و در مواردی روبروش د با افیرادی ان طواییف ییا هاصخرهخهراتی مانن  

اخالافی نیز در بی  باش  اس   ای  شیرایا مو یب  هاینمینهدیگر ته م ک  اس   هایتیره

 ا انی و نیز شخصییای  هایویژگیات به مرداد ته دارای اخاصاص گردآوری ای  محصول

 نواد مثاا گردآوری تنگر هاان  ش ه اس   به هاموصعی مناسب برای موا ه مناسب با ای  

تردد در نمی  پخ ش ه اس ه چوب یا آهنی ته یک سر آد  ه  فروماالزم اسافاده ان یک 

و بیا  دهی میار گیاه تنگر روی نمیی  صیرار   گردآورن هه سر  تیز ای  وسیله را در تنباش می

ر نمیی  فیرو د مارسیانای 30-80اسافاده ان نیروی وند خود و ص رت بانواد آد را تا ح ود 

  انجام ایی    یل تش میتردد آد گیاه تنگر را با ریشه ان نمی  بیرود و بع  با اهرم تن می

ته  طلب میون آمادگی  ا انی بالایی را  نواد مثاا تا پنجاه بار در طوا ردر دفعات بایار به

 ای  شرایا در مرداد بیشار ان نناد و ود دارد 

 نایای ته در فرهنب  شیایری بیرای  هایویژگی توادمیدر رابهه با گردآوری گیاهاد 

نناد تصور ش ه اس  را تشخیص داد  ص رته اساقام  و شجا   مورد نیان برای گردآوری 

اد در مقابل لهاف ه نرمی خیاک و سیهول  دسارسیی بیه گیاهیاد گیاهاد مو ود در توهاا

 لیاوه در فرهنیب بیا مردانگیی و ننیانگی نیایان   بیه ارتبیاطبیگردآوری ش ه توسا نناد 

 شایری مان د مرد در خانه امری غیر مع وا اسی  و انجیام تارهیای بییرود الگیوی راییج 

دخاراد در مراتع و توهاااد امری غیر ندد نناد و مردانگی اس   در مقابل پرسه هایفعالی 

و بیا تو یه بیه حااسیی   شیایره تیا  یای م کی  ان  آی می حااببهمع وا و نکوهی ه 

تیه تقاییم تیار در  بینیممیی  با تو ه به ایی  شیرایا ش میآم د ای  مورد  لوگیری پیش

مردانگیی در  نزدیک با چگونگی ننیانگی و ةرابهگیاهاد در بی  نناد و مرداد در  آوری  ع

 ای  فرهنب اس  
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تهیه و ت ارک خوراک:  لاوه بر ت ایز و تفکیک در گردآوری گیاهاد خوراتی ای  ت یایز 

در مراحل بع ی اسافاده ان ای  محصولات نیز و ود دارد  مرداد در تار گردآوری ای  میواد 

تو ه به حمور  ه چود باآورن میخوراتی انواع گیاهاد بیشاری را گردآوری ترده و به خانه 

اسی   در ادامیه  پیذیرامکاداشاغاا به چوپانی ای  امر  ةواسهبهبیشار آناد در محیا پیرامود 

فرآوریه ت ارک و تونیع ای   مواد غذایی به  ه ه نناد اس   ننیاد پخی  و پیزه فیرآوریه 

  تهییه و تی ارک خیوراکه تیاری ننانیه دهنی میذخیره و نیز تونیع برای مصرف را انجیام 

پخ  و پز را بر  ه ه دارن   برای مرداد پرداخا  به ای  امور  ةوظیف  نناد گرددمیمحاوب 

گیری ان در مواصعی ته ند در  خانه حمور دارد نکوهی ه اس   شثد مردانه او مو ب فاصله

ه اما بایی  تو یه پزن می نواد مثاا ناد گرده را  لاوه بر نناد مرداد نیز   بهگرددمیای  امور 

و ییا  رودمیداش  ته ای  امر تنها در نمانی ته مرد برای شکار و یا چرای گله به توهاااد 

ه تا  ایی ته برخی ان مرداد ان شودمیهر دلیلی ند در خانه حاضر نیا  توسا مرد پخاه به

ه ته تنایه ان تنهایی مرد در نبود ه ایرش اسی   ایی  تنن میتای یاد  نواد ناد بیگرده به

ر رابهه با آوردد آب هم مرسوم اس   نناد و دخاراد ما وا تهییه و ح یل آب میورد امر د

آوردد تاری ننانه اس  تیه بیرای نیان خانوار هاان   مرداد در ای  تار مشارتای ن ارن ه آب

 مرداد انجام آد  ایز نیا   

پرورشه   تار شودمیپرورش منابع غذایی نیز تقایم تار در بی  دو  ن  دی ه  ةنمیندر 

 ه   لوگیری ان آسیب حشراتی ماننی  تنیهه  هادامه شااشوی هادامچراه چی د مو و پشم 

مرداد اس   در مقابل پرورش ماتیانی مانن : مرغ و خروس و بوصل ود  ة ه تک و شپش بر 

و  هیاآددادد به برای تولی  مثله دانه هاتخمبر روی  هامرغبر  ه ه نناد اس   تار خوابان د 

بادام تلخ به شیکل ییک اسیاوانه  هایترتهان  ایبافاه[ )Rok] رُکیعنی  هاآدز ساخ  لانه نی

ماتیاد را  هاصبح  ای  نناد هاان  ته گیردمیتوسا نناد انجام  ته یک طرف آد بااه اس (

تردد آغیل و   مرداد تار درس گردانن برمیرا به لانه  هاآدان لانه خارج و در هنگام غروب 

در شیب هنگیام ان گزنی  حیوانیات وحشیی و  هیادام  برای اساراح  و محافظی  ان پرچی
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نیر  هایدامن ودد شرایا برای  ف  گیری  لاوه نظارت و مهیا ه بهدهن میسارصاد را انجام 

و ماده به  ه ه مرداد اس   نناد  لاوه بر وظایف محولیه مع ولیاً در اتثیر مراحیل مخالیف 

تیردده ار مرداد هاان   در امور تشاورنی تارهایی ماننی  و یی تشاورنی و دام اری در تن

تیردد تیاهه ت یزان  هادانیهه  ی ا ن یودد  اخرم و اناقاا محصوا ان مزر ه به  آوری  ع

ماننی  گنی مه ننیاد  هاییدانیهو تاه و در نهای  شااشیوی  هادانهپ  ان برداش    اخرم 

ر ایی  معیارهیای فرهنگیی  تیوادمی  مورد نییز ان مرداد دارن   در ای ترفعااحموری گاه 

ته  هادام نایای در میاد  شایر را مشاه ه ن ود  پرورش و رسی گی به  هایویژگیپیرامود 

و  شیون میچن  تیلوماری ان خانه بیرده  ةفاصلگاهاً با  هایمااف برای چرا به توهاااد و 

تیار مراصبی  و   شودمیمرداد انجام  وسیلهبه طلب مینیان به ص رته اساقام  و شجا   را 

توسیا  پرداننی میچی د چن  ده ماری به دانه بر ةفاصلپرورش ماتیاد ته در تنار خانه و به 

  شون مینناد انجام 

بیرای پیرداخا  بیه ایی   هیاییالزامو  هامح ودی  لاوه بر ای  در نظام فرهنگی  شایر 

را به چیرا ببیرد   هادامته ننی  افا میم اتفاق تارها با تو ه به  نای  و ود دارد  بایار ت

نزدیک بیه  هایفاصلهدر تار ای  مگر در شرایهی ته مرداد در خانه نباشن  و در ای  صورت

  در نگاه  شایر اگر مردی ننی را مجبیور بیه ایی  تیار تنی  گیردمیخانه توسا نناد انجام 

در نگاه دیگراد به خهر ان اخاه اسی    خود را ةمردانو در واصع و ه  شودمیتلقی  غیرتبی

گییرد  رش ماتیاد هم مورد نکوهش صرار مییتار پروطور مشابه تو ه و پرداخا  مرداد بهبه

 نواد منابع غیذایی به هاآداسافاده ان  ةنحوتنن گاد وصای ان تع اد ماتیاد و در میاد مشارت 

هم مثل فلانی )یکی ان اصوامشیاد تیه  با خن ه گف : تو هاآدمورد پرسش صرار دادمه یکی ان 

نناد اس   در ای  تار ای  ؟پرسیمیرا  های ادخروساحواا مرغ و  (تردمیدر شهر نن گی 

 نوادته ای  الگوهای فرهنگی در تقایم تار را ته  تردن میبه مردی دیگر اشاره  هاآدرابهه 

د  ایی  میرد خیود اصی ام بیه ه نقی  تیرده بیوشون میننانگی و مردانگی تلقی  ةتنن تک یل

و بیرای ایی  تیار بیه  تیردمی هیاتخمو خوابان د مرغ تیرک بیر روی  مرغتخم آوری  ع
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تیه  گفانی می هاآد  تردمیمورد نیان مرا عه  هایمرغتخم آوری  عدیگر  ه   هایخانه

ع یوا و تیار او را ناشایای  و غییر م تردن میمرداد دیگر مع ولاً با ت اخر با او صحب  

 نواد یک الگوی تخهی ان مردانگیی معرفیی شی ه بیود و   ای  مرد بهداناان میبرای مرداد 

 داددمییگاهاً مرداد دیگر )مانن  آد خویشاون  شهریشاد( را ته بیه ایی  امیور  لاصیه نشیاد 

  تردن می نواد ت اخر با نام وی خهاب به

بر گردآوریه تولی  و پیرورش منیابع  ت ایز و تفاوت بی  ند و مرد در رابهه با غذا  لاوه

غذایی در رابهه با تونیع و مصرف نیز صابل مشاه ه اس   در میاد  شایر تار تهیه و تونییع 

ند اس   ای  نناد هاان  ته ان منابع مخالف تغذیه مانن  گیاهاد بومیه  ة ه مواد غذایی بر 

ذاهای خریی اری شی ه ان اهلی و وحشیه لبنیات تولیی  شی ه و غی هایدامگوش  ماتیاد و 

  ای  تص یم ته چه آورن میباناره غذاهایی صابل خوردد برای مصرف ا مای خانواده فراهم 

نناد اس   ای  ما له  لاوه بر تقاییم تیار  ة ه غذایی خورده شود به  هایو  هچیزی در 

 گیربهانیهداد   ای  نکاه ته میرباش میو ن ادی ان ص رت نناد نیز  ةدهن نشاددر میاد  شایر 

هر حیاا ننیاد بیا تو یه بیه ناب  به غذا مورد نکوهش هاان  نیز داا بر ای  معنا اس   به

 ةتهییگیری برای به مواد غذایی و نیز ص رت تص یم حمور م اوم در خانه و دسارسی م اوم

غذای مصرفی خانواده ناب  به مرداد ته در بیرود ان خانیه و دور ان منیابع غیذایی اشیاغاا 

 گوین میگونه ته تونیهاد و تاپلاد ارن ه دارای ص رت بیشاری در ای  موضوع هاان   ه ادد

مهم تونیع ص رت نناد و مرداد در رابهه با نظام غذایی  هایشاخصمیزاد دسارسی یکی ان »

 ( 1 ه ص 8003) «اس 

تونیع میواد غیذایی تهییه شی ه نییز در ییک چیارچوب جنسیت، توزیع و مصرف غذا:

  تونیع غیذای تی ارک گیردمی شایری را دارد انجام  ة امع هایویژگیته در خود  فرهنگی

  ایی  تونییع بیه گییردمیانجیام دی ه ش ه توسا ند بر سر سفره و یا در محل پخی  غیذا 

  البایه ایی  در شیودمیته ابا ا غذا برای سرپرس  خانواده تشی ه  گیردمیصورت انجام ای 

اده بر سر یک سفره و در ییک نمیاد غیذا را صیرف ن اینی   در مواردی اس  ته ا ما خانو
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نن گی  شایری به  ل  اشاغاا افراد به تارهای مخالف ته در فواصیل مافیاوت نایب  بیه 

صیورت   اگانیه غیذا صیرف ه در اتثر مواصع مع ولاً افیراد خیانواده بیهگیردمیخانه انجام 

ن  در تنار هم و مرداد و  وانانی ته وظایف ته در خانه هاا هابچه  مع ولاً نناد و ن این می

انجام تارهای بیرود ان خانه مانن  چوپانی و تشاورنی را بر  هی ه دارنی  اولویی  بیشیاری 

صیورت به توان میبرای دریاف  غذای بیشار و بهار را دارن  و در نماد مرا ع  به خانه ته 

ته در تونیع غذا هر ت  هیر  گوین می   نناد مع ولاًن این میتک نفره هم باش  غذا را میل 

ته  گوین میو فرصی ن ارد تودک باش  یا بزرگااا  ولی در ادامه  خوردمیان انه ته بخواه  

دارد  چیزی  تریمقویاحایاج به خوراک بیشار و  ده میانجام  تریسخ الباه تای ته تار 

  ل در ای  مرحله را دس  دارده تنن ه اباکار  نواد تونیعته مالم اس  ای  اس  ته ند به

خود تر یح داده و در بیشیار مواصیع آخیری  نفیر دیگر افراد خانواده را به ةتغذیالباه ه یشه 

ترتیب تونیع اس   در شرایا خاصی مانن  نمانی ته میه انی در خانیه  هی  صیرف غیذا 

ترتیب تونیع غیذا حمور داشاه باش ه مع ولاً میه اده مرد و پاراد  واد صبل ان دیگراد در 

غذا برای میه یاد و تایانی تیه ان او  هایبخش تری مرغوب لاوه مع ولاً   بهگیرن میصرار 

و نناده دخاراد و تودتاد ته نبای  بیر سیر سیفره مه یاد  یاب میاخاصاص  تنن میپذیرایی 

ر امیور و   در مه یانی میرداد بیتننی میغذا تغذییه  مان هباصیو ان  هاآدحاضر شون  بع  ان 

تی ارتات میورد نییان  ةمهیاتنن غذا به مه اد نظارت داشاه و نناد و دخاراد  ةارائچگونگی 

د حاضیر اسی  غاییب آته مه اد بیر  ایسفرههاان   در مه انی مع ولا نناد و دخاراد در 

 مرداد اس   ة ه هاان  و تار پذیرایی بر 

واد بخش دیگیر ان فرآینی  تقاییم  نتولی  لبنیات به تمایز جنسیتی در محصولات لبنی:

ه فرآوری و تب یل هادامنناد اس   دوشی د شیر  ة ه تار ان تولی  تا مصرف مواد غذایی به 

  ایی  فرآینی ه تیاری گییردمیآد به مواد لبنی ه گی ب ود دخال  مرداد توسا نناد انجیام 

لباه مرداد تا حی ودی تاملاً ننانه اس  ته مو ب ش ه اس  دانش آد در اخایار نناد باش   ا

به چگونگی انجام ای  تارها آگاهی دارن   اما فوت و ف  آد در دس  نناد اس  و تیفی  و 
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بیودد و ییا  ی م و تلیانار ند [)تی بانویی(kєnugæri] ت نیوگَری ةنشانیا   م مرغوبی  آد 

 گَیهوَرو  تننی میتولیی   ترمرغیوبمهارت نناد اس   در مییاد  شیایر ننیانی تیه لبنییاتی 

[værgæ] )ت یزتری دارن  دارای منزل  و خوشنامی بیشیاری  )فمای  لوی دوار و یا خانه

 نیواد زگی خانیه و محصیولات تولیی  شی ه بیههاان   در واصع تیفی  لبنیات تولی یه پاتی

  یعنیی ننیاد بیا دهنی می نواد ننانگی مورد تو ه صیرار هاان  ته  شایر به ایویژهصفات 

و نییز پیاتیزگی خانیه در  هی  بیه  طعمخیوشمحصولات لبنیی بهایر و  تلاش برای تولی 

برای ننیاد احایرام و  هاویژگیبودد ای  ننانگی خود هاان   دارا هایویژگیرسان د لی افع

طیور تنها مزیایی بیرای ند بلکیه خیانواده و بیهه راه دارد  ای  شهرت نهمنزل  ا ا ا ی به

میرداد بیه  بیوددنفعذیخواهی  بیود  ایی   نفیعذیخاص مرد نیز اس ه ته ان ایی  شیرایا 

 ل  حای  دادد ای  محصولات لبنی ته خواهاد بایاری دارن  )بهصورت اس  ته ه یهای 

دسی  بیه تریگایاردهروابا ا ا ا ی بهایر و  توان می شهرت ند به ت بانویی و پاتیزگی(

یا پذیرایی مناسب ته ند تی بانو  لاوه توانایی مرد در برپایی مه انی به داشا  شراآورد  به

ته صف   پذیربوددمه ادرت  اساسی آد اس  بااگی دارد  در میاد  شایر مرداد مشهور به 

دارای ه اراد ت بانویی هاان  ته حای در غییاب میرداد  برن میتار ت خ ا را برای آناد به

 توانایی پذیرایی ان میه اناد او را دارن  

سانی و تعادا میاد ند و مرد ت ک  نایای پیرامود غذا به هم هایویژگیبه ای  ترتیب 

بودد مردداشا  ند خوشبخ  هاینشانهته در ادبیات  امیانه  شایر یکی ان  چنادآد  تن می

طور ته گفاه ش  یکی ان معیارهای شناخ  ند در میاد  شایر تنیوگری و خوب اس   ه اد

بیودد و ننیانگی ان یی تولی ی او اس ه یعنی تیه ندغذاپاتیزگی او در رابهه با خانه و مواد 

  ایی  صیفات مو یب تک ییل شودمیطریق تیفی  مواد لبنی و غذاهای تولی ی ند شناخاه 

  شودمی نای  بنابر آنچه در نظام فرهنگی  شایر ت بیر ش ه اس  

شرایهی   لاوه بر تثییر مواد غذایی تولی  ش ه توسا ند در تلقی ان ننانگی اوه امکانات و

غذا برای خانواده و نیز میه یاد  ةتهیتیفی  ای  محصولات و نیز خ مات ند در  ةواسهبهته 
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تیه گفایه شی    چنیادشیودمیمو ب وابااگی مییاد ند و میرد  ده میدر اخایار مرد صرار 

دادد میواد ل ه ییهته ان صبی تریگااردهو روابا ا ا ا ی  پذیربوددمیه ادموفقی  مرد در 

ننانگی اس  و بیه  هایویژگیوابااه به  آوردمیدس  رغوب تولی  ش ه توسا ند بهلبنی م

  شودمیای  ترتیب مو بات وابااگی بی   ن  ایجاد 

مواد غذایی گردآوری ش ه و تولی ی در نظام غذایی  شیایر  لیاوه بیر مصیرف در مییاد 

فیروش نییز بیه   نواد غذا در صالب محصولاتی مرغوب و میورد درخواسی  بیرای شایر به

ای  محصولات تولی ات لبنی مانن  پنییره تشیکه تیره و روغی   ة     شون میبانارها ارائه 

 هاان  

محصیوا بیرای فیروش  تری   ی هتنن گاد در ای  پژوهش تشک و روغی  را مشارت 

طور ته در بخیش صبیل گفایه شی ه شیرایا اصلی یی مافیاوت مو یب   ه ادتردن می نواد 

پنییر در  ةن ونیفاوت در تولی  ای  محصولات در بی   شایر ش ه اس   بیرای ما هایفراوانی

تیوه گیری  و منیاطق  هایدامنیهمیاد  شایر حاینون  و بخشیی ان  شیایر بیرانونی  تیه در 

خاطر مایا  بودد آب ناب  به سایر  شایر بیشار اس   و ای  به تنن میسردسیرتر نن گی 

 اری پنیر اس   چیود پنییر در شیرایا آب و هیوای و هوای خنک و سرد برای تولی  و نگه

  شودمیندد آد اس  و گرما مو ب تپک فاادپذیرگرم به ش ت 

 ةواسیهبهدرآم  حاصل ان فروش محصولات لبنی به ند تعلق دارد  مرداد نیز ای  امیر را 

شیاد ته درآم  حاصیله بیه خود تنن می  نناد  نواد ان پذیرفاهنح   نناد در تولی  لبنیات 

را انجام  هابرههاان  ته تار تولی ه نظاف  آغله شیردوشی و نگه اری  هاآدتعلق دارد چود 

  دهن می

تیه در تارهیای مربیوط بیه  شاددخاراددر ای  میاد بخشی ان درآم  حاصل ش ه را بی  

اتثر اس  ته در  هاآدخود مان ه پوا ماعلق به  باصیتنن میشرت  دارن  تقایم  تولی  لبنیات

  ایی  درآمی  شیودمی هابچیهموارد صرف خری  لباسه  واهرات و یا دادد پیوا  یبیی بیه 

 نواد صاحب مقی اری پیوا   چود بهشودمیص رت او  چنی هممو ب اساقلاا نابی ند و 
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دسی  برای بقیه افراد خانواده ت ک رساد باش  و به ای  ترتیب موصعی  برتیری بیه توان می

 نواد تاانی ته تثمی  تا ح ودی تواننی میاد ند و مرد به توان می  درآم   لاوه ایآورد  به

 و ود آورد نیان دیگراد و یک یگر هاان  به ةتنن 

ته ای  درآم  صرف مخارج خانواده شود و مرداد ان  افا میان موارد هم اتفاق  ایپارهدر 

با سرننش  توان میی  رفاار اخاصاص آد به نناد  لوگیری ن این   اما در فرهنب  شایری ا

 دهنی میرا انجیام تیار ای  ان طرف ند و دیگراد موا ه شود و به نو ی بیرای مردانیی تیه

 تحقیرهایی را در پی داشاه باش  

توسیا میرداد بیا  هیاآددر میاد  شایر برخی ان غذاها مخاص نناد هاان  تیه خیوردد 

 [shomboei]ثاا بایی  بیه شیوم بیویی  نواد مه راه اس   به هاییم نو ی و  هامح وی 

)غذایی ته بیرای نائیو تی ارک دیی ه  [gemaxina] )شام  روس در شب  روسی( ص اخینه

غذایی تیه بیرای نائیو و ننیانی تیه  هی   ه [jujuš] و وشو خوراک  آردیت لهشود( می

ه ایایی ته با دادد  اشش ه) یادت ان مادر و نوناد تانه ماول   [qeyæmmareki] مارتیصیم

ه اشاره ن ود  مجل   ییادت ان نائیو و شودمیان  تهیه به خانه او آم ه به نوناد ه راه اس (

ه ی  خیاطر   بهتنن میتودک تانه ماول  ش ه   وماً ننانه اس  و ت ار مرداد در آد شرت  

شود  در مواردی نیز م ک  اس  ته مرد ییا مردانیی ذای آماده ش ه توسا نناد مصرف میغ

  البایه تخهیی ان گییردمیمورد ت اخر صرار  هاآدر خانه باشن ه ته خوردد ای  غذا توسا د

ه اما در  رف ای  خوراک غذایی ننانه اس  و مردانی باش میمرداد م ک   ةوسیلای  امر به 

 شیودمیه آورد هیاآدهم ته م ک  اس  آد را درخواس  تنن ه اگرچه مع ولاً ای  غذا برای 

 ای  مورد ت اخر صرار گیرن   ا ته مگر ش ا بچه به دنیا آورده  با ای  سؤااما م ک  اس

ته در بالا گفایه شی   طوره ادننانگی با باروری و تولی  محصوا بیشار در ارتباط اس   

ش د دس  نو  روس در تاپو و خیک نگه اری روغ  مو ب برت  و وفور نع ی  در وارد

مشک گواه روش  ای  مهلب اس   در باور  شیایر   مراسم  روسی گرددمیای  محصولات 

 ن ونیهه ماننی  گردن میی نی و برت  و اندیاد محصوا محاوب دخاراد باتره منشاء خوش
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و  شودن یموفق به انجام شکار  هام تصبل ته در رابهه با رفع طلام ان تفنب شکارچی ته 

 نیواد بیه هاآدان شرت   مع ولاًدر نقهه مقابل نناد بیوه ن اد نحوس  و ب بیاری هاان  ته 

  در ادبیات  امیه شودمیو یا دیگراد  لوگیری  هاآداولی  نفر در امور مخالف توسا خود 

 ه ی  مم ود و ود دارد: شایر بیای به

 ب ره  بیوهَ ژَد دانَر نوُم شُیومم    مَر  لی رَم ت ه اَر ب نهَ تیومم: لکی
 :آوانگاری
 [breybivæžændanærnoymshoymemmæræliræmkeærbenætoymem ] 

تیه تیانه بیذر در آد پاشیی م  ایخوردهشیخمان نناد بیوه ان میاد نمیی   ایدساه فارسی:

  شودمی)ع( بذرها در اماد ب انن  و گرنه تش  نابود  گذشان ه مگر با رحم و م د  لی

دارنی  نییز  انواع خوراک نقیش اساسیی ةتهی لاوه بر ای  ساخ  برخی ان ابزار ته برای 

 نیواد بر ه ه نناد اس   نناد دانش و مهارت ساخ  ای  وسیایل را در اخاییار دارنی   بیه

به مشک در انواع مخالف آد اشاره ن ود  ننیاد دانیش سیاخ   توادمیتری  ای  وسایل مهم

  امیا تننی میان خود دریافی   ترما صورت ض نی ان مادراد و نال مشک ان پوس  را به

نهایی تار یعنی  یایی  ةمرحلدر  توادمیارتباط  نایای با وسایل را در ای  فرآین  تری  مهم

مشیاه ه ن یود  در ایی  مرحلیه مشیک بیا آداب و مراسیم  رس میبرداری ته مشک به بهره

چیوبی(  ةپایی)سیه    نناد  شایر مشک آماده ش ه را به مالییارشودمیبرای تار آماده  ایویژه

آد را  گوینی میته در اصهلاح محلیی  آراین میرنگی   هایمهرهرچه و آویخاه و آد را با پا

 هیاآد  در ای  مراسم چن  دخار باتره ته تعی اد تنن میآرایش  ) روس( [boyi] بُوییمانن  

دادد مشیک بیه )  ل تکیاد ننن میبی  پنج تا هف  نفر گزارش ش ه به نوب  مشک تانه را 

دس  ای  دخایراد بیاتره خیوش  (گوین میندد را مشک منظور تب یل ماس  به تره و دوغ

و مو ب برت  و محصوا دهی بیشار مشک در آینی ه خواهی  شی   در  شودمیی   تصور 

نواد نیذر مییاد  پایاد مراسم برای مشک گن م برشاهه تش ش و ییا خیوراک دیگیری را بیه

 توادمی  در اینجا رددگمیتونیع  ان داشاهو دخارانی ته در  روسی مشک شرت   هاه اایه
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نزدیک  نای  با تولی  و باورهای پیرامود مواد غذایی را دیی   ننیاد  امیل  ةرابهوضوح به

بافی  تار ای  برت  و وفور محصوا هاان  و هم در تولی  آد نقش محوری دارن    لاوه بر

بیاور  ننیاد اسی   در ة هی بیر  هاگنی ممواد غذایی و شاا   ةتنن ح لبایاری ان وسایل 

خصوص آرد و روغ  ت اس داشیاه هبه انبار مواد غذایی ب توان ن ی شایر صوم لک هر تای 

ایل بیرانون  مرد نبای  ان مق ار روغ  یا تره تولی  ش ه توسیا  هایتیرهباش   در میاد برخی 

ند پرس و  و ن وده و یا مق ار آد را برای دیگراد بانگو ن ایی ه ایی    یل م کی  اسی  

سی د چشم نخم و یا نقصاد در محصولات گردد  ایی  مای له بیه دفعیات توسیا مو ب ر

و مع ولاً صبل ان گفا  مق ار روغ  تولی  ش هه بیا ایی   ش میمرداد در حی  مصاحبه  نواد 

  تردن مییا به نحوی تاب ا انه   لهه ته اگر ای  ند ناراح  شود ان وی دلجویی 

 بحث و نتیجه گیری. ۵

 هایتاربای و  هاسیویهته غذا در  امعه مورد مهالعه  دهن میهش نشاد پژو هاییافاه

انباشیاه ان  ایمؤلفهن ادی ه فرهنگی و ا ا ا ی بایاری دارد  در ای   امعه نیز غذا به مثابه 

در ابعاد مخالف حیات ا ا ا ی و فرهنگی  امعیه حمیور دارد  در  امعیه میورد  هادلال 

فرهنگیی  هیایارنش نواد منظری برای ورود بیه معیانی و را بهنظام غذایی  توادمیمهالعه 

اسی  تیه در سیهوح  هاییمؤلفیهتری   شایر دی   در نن گی  شایری  نای  یکی ان مهم

غیذایی  امعیه  هایشییوهگیذار اسی   نظیام غیذایی و مخالف ا ا ا ی و فرهنگی آد تثییر

مهیم در مراحیل  هیایالزامی ان  نیواد یکی نواد بخشی ان فرهنبه  نای  را به شایری به

و تر یحیاتی را  هیاالزاممخالف تولی ه تهیه و ت ارک تا مصرف غذا مورد تو ه صیرار داده و 

در رابهه با تقاییم تیار در  هامؤلفهتری  تار بااه اس    نای  یکی ان مهمدر ای  رابهه به

الگوی  توادمیواصع  مراحل مخالف گردآوریه تهیه و ت ارکه تونیع و مصرف غذا اس   در

روشنی در ای  رابهه در مراحل یاد ش ه شناسایی و تعریف ن ود  در رابهه بیا دسارسیی بیه 

مافاوت مبانی بر گردآوریه شیکاره تشیاورنیه  هایناب منابع غذایی ته در میاد  شایر به 
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نگی تیثییر  نایی  و تلقیی ان آد بیر چگیو توادمیدام اری و خری  ان بانار اس ه ه واره 

مشاه ه ن یود  در گیردآوری منیابع  هافعالی حمور و میزاد ص رت نناد و مرداد را در ای  

مو یود در طبیعی  اسی ه میرداد  هیایمیوهغذایی ته    تاً ماشکل ان گیاهاد خیوراتی و 

وظیفه گردآوری گیاهاد مو ود در توهاااد را بر  ه ه داشاه و ننیاد مای ولی  گیردآوری 

تلقی فرهنگی ان ننیانگی و  تر  یقار  ای  تقایم تار در رابهه با سهح گیاهاد دش  و تشاز

و معانی مرتبا با آد و نیوع رابهیه مییاد ند و میرد تیه ریشیه در ت یایز  هاارنشمردانگیه 

 هییایویژگیتو ییه بییه  تییوادمیشییناخای دارده اسیی   در اییی  الگییوی تقایییم تییار نیایی 

ا ا ا ی آده ان صبیل ص رت ب نی و نییز بیاروری فرهنگی و  هایسویهشناخای و الباه نیا 

ش د گردآوری گیاهاد توهایااد تیه را دی  به نحوی ته ص رت ب نی بیشار مرداد در محوا

بینیی نشی ه در ایی  رابهیه بیشار و نیز آمادگی موا ه با حوادث پیش ةفاصلماالزم پی ودد 

ه پرداخا  به تارهای رونمیره هاآدری نناد با فرنن اده نگه ا ةرابه لاوه تثییرگذار هاان   به

ناب  به مرداد مانع ان تحرک بیشار ننیاد نایب  بیه میرداد  ترپایی در خانه و ص رت ب نی 

تیه آنیاد صیادر بیه نحیوی بیه گیرددمی  ان طرفی ای  الگو ان  انب مرداد م یری  گرددمی

رتیب نمینه بیرای ا  یااه م انع  ان پرداخا  نناد به گردآوری منابع توهاااد بوده به ای  ت

نحو گیاهانی مانن  بی  ه ی   بهگرددمیبیاد و ن ایش ص رت در روابا میاد ند و مرد فراهم 

در مقابیل گیاهیانی ماننی  شی نبه  شیون میسرخه صار ه نرشک ته ان توهایااد گیردآوری 

باه غذایی دارای ارنش مادی و ال شون میگردآوری  هادش پاصزود و توله ته توسا نناد ان 

 گردن  تلقی می ترارنشآناد با  و دارویی بیشاری محاوب ش ه و تار گردآوری

گیاهاد دش  و تشازارها به نناد در راساای باور  آوری  عدر سهحی دیگر اخاصاص  

به رونی افزایی و برتای اس  ته در رابهیه بیا ننیاد و دخایراد در میورد شیکاره مشیک و 

تقایم تار نناد و دخاراد در تشیازارها ضی   برداشی  گیاهیاد تشاورنی گفاه ش   با ای  

 خوراتی مو ب باروری و ی ردهی بیشار تش  خواهن  ش   
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تولی  منابع غذایی ته    تاً ماشکل ان دام اریه تشیاورنیه پیرورش ماتییاد و  ةنمیندر 

 رت  ناییای و صی هیایدلال مشیابهی در تیثییره حمیور و  هایرویهمواد لبنی هاان  نیز 

پیرامود وظایفه مالکی  منابع و مواد غذایی صابل تشخیص اس   در ا ا اع  شایری میورد 

و محصولات تشاورنی ماعلق به مرداد و مالکی  ماتیاد و میواد لبنیی  هاداممهالعه مالکی  

 لاوه در رابهه با پرورش ای  منابع نیز ای  الگو میورد تو یه تولی  ش ه ان آد نناد اس   به

و انجام امور تشیاورنی )اگرچیه تیه ننیاد در  هادامه نحوی ته مرداد ما وا چرای اس  ب

هاان  و در مقابل نناد پرورش ماتیاده تولی  لبنیات و نییز  انجام تشاورنی مشارت  دارن (

ن ودد آغل را بر  ه ه دارن   در ادامهه ای  تقایم مالکی  مو ب تعلق درآم  حاصیل پاتیزه

محصولات تشاورنی به مرداد و تعلق درآم  فروش ماتییاد و لبنییات بیه و  هادامان فروش 

مافاوت در دخل و خرج امیور رونمیره  هاییناب آم ه به دس   درآم های بهگرددمینناد 

ی  مخیارج خیانواده ان درآمی  خیود ثمظف بیا تیؤته مرداد م  در حالیشون میتار گرفاه به

اه و درآم  حاصیله   ومیاً بیه اخاییار ند هزینیه شی ه و تار ن اشهاان ه نناد الزامی به ای 

مورد تو یه در  ةنکا  گرددمیمع ولاً در خری   واهرات برای مادر و دخاراد خانواده هزینه 

ه گییردمیفیروش منیابع غیذایی در دسیارس ننیاد صیرار  ةواسهبهای  نمینه ص رتی اس  ته 

ایر امور نیز خواه  ش   به نحوی ته ته ای  درآم  مو ب اه ی  و ص رت ند در سطوریبه

منزلی  و  ایگیاه صابیل  توانی مینناد با هزینه ای  درآم  برای خود و دیگر افیراد خیانواده 

 غذایی بر  ه ه دارن  هایو  هدر تو هی برای خود تولی  ن این   نناد تهیه و تونیع غذا را 

غیذایی  ةتهییم خیود مبنیی بیر   ند با تص یگرددمیو ای  امر مو ب ا  اا ص رت برای او 

  یاآدنظر و خواس  خود را بر افراد دیگر خانواده ا  اا تردهه ه چنی  ان  توان میخاص 

توانی  ان طرییق گنجانی د ا میاء خیانواده در ترتییب و ته وی ما وا تونیع غذا اس  می

ایگاه آناد  ی  یه ص رت خود را ان طریق تعتن میی ته در نظم تونیع غذا ا  اا مراتبسلاله

نشیاد داده و  دهی میهیر تی ام اخاصیاص نیز مق ار غیذایی تیه بیه و مراتبسلالهدر ای  

ند در ایی  رابهیه الگوهیای  ةارادبانتولی  ن ای   هر چن  ته بای  در نظر داشی   لیاوه بیر 
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 تثییرگذار باشن    لاوه بر ای  نناد در تنظیم فهرس  خری  نییز توانن میفرهنگی دیگری نیز 

نقش مه ی را بر  ه ه دارن  و به طبع آد در تنارا منابع غیذایی ذخییره شی ه و چگیونگی 

در  ه  مییزاد صی رت ننیاد در  توان می  ای  ص رت نظارت و م یری  منابع هاآدمصرف 

 شایری در نظام غذایی آگیاهی بخیش باشی   دسارسیی بیه منیابع غیذایی و صی رت  ة امع

مااقی ی بیا  ةرابهای   در اخایار نناد اس ه هاآدونیع تگیری در چگونگی مصرف و تص یم

مورد مهالعه ننیاد و مییزاد نفیوذ آنیاد را در  ة امعمیزاد ص رت آناد دارد  به نحوی ته در 

 نیواد ه ییه ان به توان میخانواده اغلب با میزاد ص رت و اخایار در م یرت منابع غذایی ته 

د و   ننیاد ن یاش میداده شود بیاد  اون اد ند(خصوص خویشهطرف ند به خویشاون اد )ب

گردن   در باورها و رسوم  امعه مورد مهالعه حمیور ند منبع باروری و نایش محاوب می

   گرددمی نواد ن اد برت  و اندیاد محصوا تلقی خصوص دخاراد بههو ب

ته در ابعیاد   شایری نظام غذایی و روابا پیرامود آد می انی اس  ة امعدر  هطور تلیبه

  ن ایی میمانن   نای  و ص رت را ت ا ی و ا  اا  تریپیچی همادی و ن ادی  خود مفاهیم 

میزاد مالکی ه تناراه تونیع و مصرف مواد غذایی در رابهه با  نای  و ص رت در خیانواده 

ت و دادد و پذیرایی برای خود نفوذه صی رو ا ا اع پیرامود اس   مرداد ان اساراتژی مه انی

ته در مراسم میه انی بر روی  ایگیاه  هاییتنارا  ه چنی  با تنن میمنزل  ا ا ا ی ایجاد 

و حمور افراد مخالف خانواده در ای  روی اد دارن  صی رت خیود را ن یایش داده و  ایگیاه 

نشیاد  تننی میخود را در رأس خانواده و حای گروه خویشاون ی ته در یک منهقه نن گی 

ه و تنی میپیذیرایی ان مه یاد  لیوگیری  ةسیفران حمور نناد و تودتیاد در  ه مرددهن می

حمور در مه انی را دارن  تعیی  ترده و بیا می یری  ةه چنی   ایگاه پاراد  واد ته ا ان

 غریبه هایمه اد  پذیرایی ان ده میغذا به حاضری  بر سفره اصا ار خود را نشاد  ةارائ ةنحو

اسی  تیه در آد ان خویشیاون اد پیذیرایی  هاییمه انیما ایز ان )رهگزره مثموری  دولای( 

بیاد و بانن ایی موصعی  اصاصادیه ا ا ا ی میزباد بایار با اه ی   هامه انی  در ای  شودمی

و  شودمیته در آد ان حمور نناد و تودتاد  لوگیری  گیردمیاس  و فمایی رس ی شکل 
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ص رت  ةرابه  شودمیین  پذیرایی ان مه اد بانن ایی در  ون ص رت و ا ابار خانواده در فرآ

ییک سیویه در ا  یاا صی رت  ایرابهه شایری  ة امعدر نظام غذایی میاد مرداد و نناد در 

نیا   در ای  نظام شرایا ص رت و ا  اا ص رت در مراحل مخالف به اشکاا مخالف بیرای 

را  هاآدمخالفی را در اخایار دارن  ته مرداد و نناد و ود دارد  مرداد و نناد هر ت ام منابع 

  تعلق درآم  فروش محصولات لبنی به ننیاد و تعلیق مالکیی  ده میدر موضع ص رت صرار 

ا  یاا صی رت را بیرای هیر دو  ةادامیتیه در  در ای  رابهه هایان  هاییمثاااد به مرد هادام

برابیری ن ارنی   ننیاد  ه هرچن  ته ای  دو منبیع ارنش میادی و فرهنگییتنن میپذیر امکاد

ی  غذای خانواده و ترتیب و مییزاد تونییع صی رت یان طریق تص یم در رابهه با تع توانن می

و ا یانه و  ی م  هیامه انیگرفا  اباکار   یل در دس د را ا  اا ن این  و مرداد با در خو

 تیوادمیو ی نی شایری را بیه ة امع  گرچه دهن میا انه حمور به افراد ای  مهم را انجام 

دارای الگوهای هژمونیک ننانه و مردانه دی ه اما ه واره بای  ای  ما له را نیز در نظر داشی  

 ة امعیدر  تیوادمیهرحیاا ته امکاد و ود الگوهای مافاوت و مانیوع نییز و یود دارد  بیه

رونمیره تیه در رابهیه بیا نظیام غیذایی  هایتنش شایری تقوی  هنجارهای  نایای را در 

 هیایتفاوترا مشاه ه ن وده هنجارهایی ته در بایاری ان مواصیع بانن یایی  گیردمیت صور

 هاان   آدو تلقی ان  شناخاینیا 

 کتابنامه

  صوم لر هپژوهشی درباره پیوساگی صومی وپراتن گی  غرافیای لرها(  1310) الهی بهارون ه س اماد .1

 تهراد: آگاه 

 گیری ساه فرهنگی  هادؤاد: م  تهرفرهنب لکی(  1321ایزدپناهه ح  ) .2

 حا  چاوشیاد  تهراد: نی  ة  تر  های ا ا ا یطراحی پژوهش(  1329بلیکیه د  ) .3

   تر  ة حا  چاوشیاد  تهراد: یالث های ذوصیت ایزه نق  ا ا ا ی صماوت(  1390بوردیوه پ  ) .4

ر  یة سییکن ر   تسیفرنامة راولینایود: گیذر ان نهییاب بیه خونسیااد(  1328راولینایوده ه  ک  ) .5

 آگاه  :اللهی بهارون ه تهراداماد



 پانزدهممجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال                           14

 

    تر  ة ناصر فکوهی  تهراد: نی شناسی سیاسیانااد(  1328ریویره ک  ) .6

   تر  ة تاظم فیرونمن ی  تهراد: آگاه نری  ةشاخ  (1323) ج   فریزره ج .7

   تر  ه حا  چاوشیاد  تهراد: نی شناسی امعه(  1322گی نزه آ  ) .8

   به اها ام دتار  ب الحای  نوایی  تهراد: امیرتبیر تاریخ گزی ه  (1321مااوفیه ح  ) .9

محا  یلایی  تهراد: پژوهشگاه  لوم انایانی و  ة  تر  باسااد ة امع(  1329ه  )  مورگاده ا .11

 مهالعات فرهنگی  

 

11. Anonby. E. (2004). Kurdish or Luri? Laki's disputed identity in the Luristan 

province of Iran. Kurdish Studies, 4(5), 7-22. 

12. Barthes, R. (2013). Toward a psychosociology of contemporary food 

consumption. In. C. Counihan., P. V. Esterik (Eds.). Food and culture: A reader 

(pp. 37-44). New York. Routledge.  

13. Bourdieu, P. (2013). Distinction: a social critique of the judgment of test.  In. C. 

Counihan., & P. V. Esterik (Eds.). Food and culture: A reader (pp. 31-39). New 

York. Routledge.  

14. Brown, J. L. (2006). Intra-family Influences on food choice at mid-life. In R. 

Shepherd, & R. Monique. (Eds). The psychology of food choice (pp. 263- 289). 

Cambridge, MA: CABI.  

15. Brown, J. L. (2006). Intra-family influences on food choice at mid-life. In R. 

Shepherd, & M. Raats, (Eds.), The psychology of food choice (pp. 263–288). 

Cambridge, MA: CABI.  

16. Buiatti, S. (2011). Food and tourism. the role of “SLOW FOOD” association. In 

K. L. Sidali, A. Spiller., & B. Schulze (Eds.), Food, agriculture and tourism. 

Linking local gastronomy and rural tourism (pp. 92- 102). Heidelberg: Springer. 

17. Bynum, C. W. (1987). Holy feast and holy Fast: The religious significance of 

food to medieval women. University of California Press. 

18. Counihan, C. K. (2004). Introduction- food and gender: Identity and power. In 

C. K. Counihan, & S. L. Kaplan. (Eds.), Food and gender identity and power 

(pp. 1-11). Amsterdam: Routledge. .  

19. Counihan, C. M., & Kaplan, S. L. (2004).  Food and gender identity and power. 

Amsterdam: Routledge.  

20. Denscombe, M. (2010). The good research guide for small-scale social 

research projects. London: Open University Press. 

21. Fischler, C. (1988). Food, self and identity. Social Science Information, 27(2), 

275-292. 



 17...                               در  کياتنوگراف یاالعهو قدرت: مط تيغذا، جنس                          دومشمارة 

 

22. Given, L. M. (2006). The sage encyclopedia of qualitative research. London: 

Sage. 

23. Goody, J. (1982). Cooking, cuisine and class: A study in comparative sociology. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

24. Hammersley, M., & Atkinson P. (2007). Ethnography principles in practice (3rd 

ed.). New York: Taylor & Francis e-Library. 

25. Harris, M. (2013). The abominable pig. In C. K. Counihan, & P. Van Esterik. 

(Eds.), Food and culture: A reader (pp. 59-72). New York: Routledge. 

26. Kahn, M. (1986). Always hungry, giver Greedy: Food and the expression of 

gender in a Melanesian society. New York. Cambridge University Press. 

27. Leech, N. L. & Onwuegbuzie, A. J. (2008). Qualitative data analysis: A 

compendium of techniques and a framework for selection for school psychology 

research and beyond. School Psychology Quarterly, 23(4), 587–604. 

28. Mead, M. (2013). Why do we overeat?. In C. K. Counihan, & P. Van Esterik. 

(Eds), Food and culture: A reader (pp.19- 23). New York: Routledge. 

29. Mintz, S. W. (1985). Sweetness and power. New York: Penguin. 

30. Mitchell, R. D., Hall, C. M., & McIntosh, A. J. (2003). Wine tourism and 

consumer behavior. In, R. D. Mitchell., C. M. Hall., & A. J. McIntosh. (Eds.), 

Wine tourism around the world: Development, management and markets (pp. 

60- 81). Oxford. Butterworth-Heinemann. 

31. Moore, H. L. (1988). Feminism anthropology. Minneapolis University of 

Minnesota Press. 

32. Parkin, K. J. (2006). Food is love: Advertising and gender roles in modern 

America.  Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 

33. Pfluger-Schindlbeck, I. (2010). The continuity of life: Food, gender, and kinship 

in Azerbaijan. In P. Berger (ed.), Anthropology of values: Essays in honor of 

Georg Pfeffer (pp. 49- 59). Delhi: Pearson Longman. 

34. Salisbury J. E. (2001). Encyclopedia of women in the ancient world. Santa 

Barbara, CA: ABC-CLIO. 

35. Scholliers, P. (2001). Food, drink and identity cooking, eating and drinking in 

Europe since the middle ages. New York: Oxford. 

36. Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and 

Winston. 

37. Weismantel, M. J. (1988). Food, gender and poverty in the Ecuadorean Andes. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 


